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LIETUVIU DIENA LDS. CENTRO VALDYBOS
Sekmadienį, bal. 8 d. į- 

vyko Federacijos apskričio 
kviestas susirinkimas tartis 
Lietuvių dienos reikalais.

Susirinkiihą' atidarė ir 
vedė p. V. Kudirka, Federa
cijos apskričio pirmininkas. 
Raštininku buvo pakviestas 
studeh tas J. Jurgolaiti s.

Visi susirinkusieji karštai 
, pritarė rengimui Lietuvių 
..Dienos Mąriąnapolio kolegių 
jos -būstinėje, Thompson, 

’.Conn, liepos 4 d/
—. p^?j)(i^^^diunūTiW 

kti kun. K. Urbonavičius,
• kun. J. Ambotas ir kun. Dr. 

Navickas.
Generaliu dienos vadu ir 

: šeiminhikii vienbalsiai iš- 
. . rinktas kun. Dt. Navickas.

Komitetan išrinkti sekan
tieji ; A. F. Kneižys, pirmi
ninku; ponia Vąsilienė, vi- 
ce-pirmininku.: Jonas Pili-

• pausktiSy. ‘ Studentų žodžio ’ 
' redaktorius, Tautininku; ku- 

■ nigas dr. Navickas, F. Čei-
kauskas ir A. Naudžitmas, 
iždininkais.

Susirinkimas pageidavo, 
kad Lietuvių Dienos komi
sijos tuojau susidarytų kiek 
vienoje lietuvių .kolonijoje. 
Komitetą. įgaliojo kviesti 

. žymiausius asmenis į komi
sijas, . . / , . ■

Nutarta įvesti • tietuvių 
Dienos skvriu “Darbinin- 

■ " - ke”/ ’. . ' ’ ' ’ ■
Iš pranešimųpadarytų 

susirinkime aiškiai matyti, 
kad Šiy s metais suplauks į

• Lietuvių Dieną visos Nau
josios Anglijos lietuviai.

' RUSIJOJE SUSIDOMĖJI- 
MAS

Susirinkimas įvyks antradienį, 
balandžio 10 d.* 7 vai, vakare, 
“Darbininko” redakcijos kamba
ry.

Kun. "j. žvagždys, 
pirmininkas.

VILNIEČIŲ ŠELPIMAS 
PRASIDĖJO

JAU IŠSIŲSTA 50,000 . 
LITU. — PAAUKOJO

VAGONĄ RUGIU

• • Berlynas, — . Kun. Leo-
pold Braūn,-A.A., buvęs As- 

. sumption kolegij os profeso
rius, Maskvoje sukėlė naują 
susidomėjimų tikyba. Mas
kvoje kun. .Braun suėjo vy
skupą Nevean, kuris yra so
vietų sostinėje Apaštališku 
Administratorium. ‘

Tėvas Braun laikinai, ap
sigyveno mažame viešbuty- 

. jet Mišias kasdien aukoja 
prancūzų bažnyčioje. Prie 
to dar yra dvi . lenkų bažny
čios Maskvoje. Nepaisant, 
tikybos persekiojimo,;. jos 
pilnos prisirenka maldiniii- 
kų kiekvienų sekmadienį,

- Tėvas Braim Maskvoje 
. nešioja viešai kunigiškus rū 

bus. Toks viešas kunigo pa
sirodymas per keliolika me- 

■ tų nebuvo matomas. Jam 
.leista Rusijoje, apsigyventi 
šešis, mėnesius.- Manoma* 
kad* tas leidimas bus pratęs^

• tas.. ’. /. ■

PROTESTANTO PRYČE-
> RIO DUKTĖ ĮSTOJO 

VIENUOLYNAN

Kaune jau susidarė komi
tetas badaujaiitiems Vil
niaus krašto žmonėms šelp
ti. Komiteto tikslas Alsoj 
Lietuvoj rinkti aukas pini
gais, maistų, sėklomis, dra
bužiais ir kitais daiktais. 
Tokie skyriai steigiami vi
soj Lietuvoj apskrityse ir 
prie valsčių savivaldybių..

Sekmadienį, kovo 18 d. 
studentai Kaune padarė 
rįnkliai’ą. Atsišaukimą. į 
kauniečius iš ~ oro išmetė 
skraidantis tarp. Karaliam . 
čiaus ir Maskvos lėktuvas ir 
aero klubo lėktuvas, Viso 
labo surinkta 3.542 litai...

Studentų valgykloj tų die
ną pietų nebuvo ir studen
tai savo pietų pinigus paau
kojo vilniečiams sušelpti 
Aukų rinkėjai; taip pat- lan
kėsi- į namus, rinkdami au
kas/ • .

Badaujantiems Vilniaus 
krašte gelbėti jau pasiųsta 
50.000 litų. Ta suma .yra pa
skolinta iš Šiaurės Lietuvai 
šelpti likučių. Prasideda au
kų rinkimas ir visame kraš
te Bus paleistas geležinke
liu atskiras, traukinys. Jis 
važines visais ruožais ir į jį 
bus dedamos visoje Lietuvo- 
voje surinktos aukos:, 'dra
bužiais, javais ir kitais pro- 
dūktais. Tas traukinys per 
Latviją bus nuvežtas į Vil
niaus kraštą išdalinti.

Šelpimo komitetas rūpina
si ten pasiųsti savo atstovą, 
kuris prižiūrėtų aukų išda
linimą jr matytų kur . kiek, 
pagalbos' reikia, kad badau
jantieji lietuviai nebūtų už
miršti. Vietoje šelpimu rū
pinsis labdaringos lietuvių 
organizacijos..

Aukos prie administraci
jos linijos bus perduodamos 
atvykusioms Vilnijos atsto
vams. -.

Vilnijos badaujantiems lie 
■ tuviains padėti Lietūkio tar 
nautojai apsidejo tam tikru 
mokesčių ir nupirko vagoną 
rugiii. šiomis dienomis, ru- 

i giai bus pasiųsti , ir padalin
ti badaujantiems.

LA PAZ SUKILIMAS 
NEPAVYKO

1: Miisšolini pasirašo sutartis tarp' Itži|bsr-Austrijos ir Vengrijos akyvaizjojo . 
Austrijos premjero Dolfuss ir Vengrijoj premjero Goemboes.. ’2*- Nicliolas Kelly, 
Richard E. Byrd ir Leo AVolman autombbilių .industrijos treciųjų teismo ■nariai.
3. Prezidentas Rooseveltas iŠAražiiioj.a žūvanti.

TŪKSTANČIAI JAKOBI- 
TU PRIĖMĖ KATALIKU 

‘ TIKĖJIMĄ

113 KARO LAIVŲ AT- 
PĮAUKS NEW YORKAN

STREIKAS AUTOMOBILIŲ 
INDUSTRIJOJE

PIKTADARIAI SUMUŠĖ IR 
APIPLĖŠĖ LIETUVĮ

J. E, VYSK. BUČYS BUVO 
SUNKIAI SUSIRGĘS ■

jįimberley, Vienas, yiė- 
. • finis protestantų . pryeeiis 

davė leidimų savo dukteriei 
’ •'.stoti į. Katalikų vienuolynų.

Trirandram, — Nuo rug- 
rėjo 20 d/.. 1930 metų, kada 
skizmatikų dvasiškiai . Mąr 
I vantos ir.Mar Theophilos 
atsivertė ir buvo priimti 
Katalikų Bažnyčion, 10,917 
Jąkobitų atsivertė Trivaių 
druni arkidiecezijoje, Pieti
nėje Indijoje.- - • . ’ • '

Arki-VxiĖ>kupas Mar Ivo- 
nios praneša, kad inteligen
tai daug prisidėjo prie Ja- 
kobitų atsivertimo. Devy
niolika . universitetus baigę 
buvo priimti Bažnyčion. 

. Laike šešių lųėneshi 2,500 
buvusių protestantų, priėmė 
katalikų tikybų.

Arkiūliecezijoje randasi 
395,986 jąkobitų ir protes
tantų ir 2,195,05.6 pagonių. 
Arki-diėcezi ja . dabar . turi 
46. katalikiškas mokyklas, 
kur auklėjama 3,044 berniū- 
kų iv 2,727 mergaičių.

-. VTasIiingtoii, — Po dviejų 
metų plaukiojimo Ramiajai 
me Vandenyne, 113 jungti
nių Valstybių karo laivų, 
balandžio 9 d. išplauks per 
Panamos kanalą į Atlanto 
Vandenyną. • Armada ‘ bus 
New Yorkę gegužės 31 d., 
kur ji bus apžiūrėta prezi
dento Rooseveltio.1

rėmwfW
. KRUTINĖJĘ

SUSTREIKAVO 
22,000 DARBININKU
Bio dė Janiero,.— Balan

džio 7 d. čia sustreikavo 22,- 
000 . Leopoldina gelžkelio 
darbininkų. Darbininkai rei 
..kalauja nuo. 15 iki 50 nuo
šimčių algų pakėlimo tiems 
darbininkams, kurie dabar 
gauna tik 25 -dolerius į- mė
nesį. Kompanij os aiškinasi, 
kad išpildymas darbininkų 
reikalavimų reikštų jų biu
džeto. padidinimą milijonu 
dolerių metams, kas įplaiv 
koihs sumažėjus 40 nuošim
čiu neimonoma.

REIKALAUJA TIKYBAI 
LAISVĖS

L ima, — Laikraščių žinio
mis,’La-Paz mieste, Bolivi
jos sostinėje, balandžio 5 (L 
sukilo ■ kadetai, norėdami 
valdžia nuversti/ Valdžiai 
pasisekė sukilimų nuslopin
ti. Susirėmimuose žuvo 120 
asmenų ir keli . šimtai su
žeista, ‘

3[eirleo.(Titgi, ■— Devyni 
šimtai delegatų, . susirinkę 
Demokratų partijos. - Seiman 
nutarė reikalauti, tokios. pat 
tikybai, laisves, kaip .Jųngt.i- 
nesė Valstybėse. . .

, Seimas išrinko generolą 
Antonio Villaread savo par
tijos ktindidaią j Meksikos 
'prozidenfųs. • '

Trieste, — Visi. Italijos 
gydytojai susiįdomavo ne’ 
paprastu, atsitikimu.

Slaugės, Piraiio ligoninėje 
pąstebė j o, = kad vienai 1 igo- 
nei Alina Monaro,. miegant, 
jos In’ūtinėje .pasirodę švie-- 
sa, kuri dega apie tris se
kundas. Keturi daktarai pa
tvirtino,, tų faktų. ■

Buvo padaryta, nuodugnus 
tyrinėjimas, nes gydytojai 
manė, kad gali būti gudrus 
šposas, bet nepasisekė jiems 
tą šviesa išaiškinti. '

. Daktaras Sambro, ligoni
nės viršininkas, liepė ligone 
atskirti nuo kitų ligonių ir 
stengtis išaiškinti tų nepa
prasta. atsitikimų.

S ignora Monaro pati neži
nojo, kad ji sukėlė, tiek 
daug susidomėjimo visoje 
Italijoje. Kada jai apie tai 
papasakojo jos sesuo, ji la
bai • Susirūpino. .

JUNGTUVĖMS "NĖ VIETA 
RISTYNIĮI ARENOJE

Indianapolis, — Al. G. 
Feeney,. buvęs Notre Dame 
universiteto, footbell koman
doje, o dabar viršininkas 
valstybės apsaugos departa
mento atsisakė duoti leidir 
mą. vienam sporto .promote- 

. riui leisti jungtuves . risty- 
nių arenoje. Jam’buvo pri
minėta,. kad .ankščiau kiti 
viršininkai tokius leidimus 
duodavo. Ponas Feeney at
sakė, kad gal kiti iv leido,, 
bet jis-neįeisiąs, nes jungtu
vių vieta yra bažnyčioje ar 

> noiš namuose^ bet -tik ne 
rištinių arenoje/*

. Detrbit, — Vėl kyl.o nesu-, 
sipratiniai automobilių in
dustrijoje.. Mekanikų unija 
nutarė balandžio 12 d. streir| 
kuoti, jei jų i eikalavimai 
nebus darbdavių/ išpildyti. 
Ši unija turi apie 18,000 nar 
rių ir jų streikas paliestų 
62 mažas dirbtuves.

Nash Motor kompanijos, 
Kėnosha, darbininkai a.tsi- 
sake pritinti sąlygas nusta
tytas.. Automobilių Darbo 
Komisijos. Tuo. tarpu tos 
pačios. kompanijos darbi-* 
ninka-i, Racinę, nutarė sąly
gas priimti.

Seąmon Będy kompanijos 
darbininkai Mihvąitkeę. nu
tarė prisidėti prie Nash 
kompanijos darbininkų., .

Manoma, kad Racine dar
bininkai pakeis savo nusis
tatymą ir tokiu’ būdu su
streikuos . apie- 4,600 darbi
ninku., -’.’■•

Mostelio, Mass. — Pikta
dariai užpuolė Amerikos 
'Lietuvių, klubo prižiūrėtoja 
Steponą Stetkų ir baisiai, jį 
sumuše ii1 a temo iš jo .110 
dolerių pabėgo, palikdami 
jį pusgyvi.

; Penktadienio . vakare p. 
iŠtetkus baigos savo darbą 
klįube .grižo namon/ jis gy- 

; vena prie kampo Artliur Št. 
i ir Sawt.elle. Ave.. J būtą jis 
ėjo per užpakalines duris. 
Tamsiame koiidoryjė. du 
vyrai, jį užpuolė ir pradėjo 
'mušti/.Kada jis Imto be ža
de), išėmę pinigus iš jo kiše
nes pabėgo. ' . .

. Jis buvo iustas kelios va
landos vėliau ir nugabentas 
i. ligoninę. Jo lūpa perskel
ta ir veide .padarytos trys 
žaizdos..- Nors p* Stetkus 
sunkiai sužeistas, bet jo gy
vybei nėrę, pavojaus.

PAKELIA ALGAS

UŽGINČIJA KATALIKUS 
ŽEMINANČIU STATIS- 

TIKį

“ Draugas*4 pranešė, kad ‘ 
prieš Velykas buvo sunkiai j 
susirgęs J. Ė. Vyskupas j . 
Petras. Bučys* Bet pereitų į 
Savaite jo sveikata pagerėjo 1 ■ . 
ir šeštadienį persikėlė gy- ; . 
verdi j Marianapolio Kole-Į 
gijos namų. Tenai susfipre* | 
jęs, jis trumpam- laikui' iš* į 
vyks Europon iš duoti Šv* i 
Tėvui rotacijas iš savo at* • ' . 
liktos nuūj()ineriŠkos pa* ’ 
šnpitTnyiiės tarp pro vėsi avų < , 
ir • unįktfų Anicrikoje. .

MIRĖ BUV^lKGENT-t 
RO VAIDYBOSNARYS l

Janearter, Pa, Pirminin
kas Ąrmstrong Gark, kom
panijos pareiškę, kad jų 
kompanija- nutarė pakelti 
algas 10. nuošimčių, nuo.ba
landžio 15 d. Jų septyniose 
dirbtuvėse Lanėaster, Pit^" 
sburgh Veąver Pails, C; 
don, Gloiicešter,. N. J . 
Fulton, N. Y. dirba 
4,000 darbininkų.- .

'am- 
ir 

apie

IJamiltd.ii, — . Apie 
darbininkų. Estatė 
kompanijos gavo JO nuošim
čių didesnės algas...

• 1000
- Stove

(Telegrama “Darbinin- į 
kui”)

IValerburij, Coliu. — Sek* . 
madienį, balandžio .8 d/ š*. 
ni., 7 vai. ryte, mirė buvęs 
LDŠ. Centro valdybos na
rys i r. kitų orgamzam jų. uo
lus darbuotojas p. Simas 
Cibulskis. Laidotuvės*.įvyks 
trečiadienį balandžio IĮ d< 
Š. m. iš • šv. Juozapo pai\ .- 
bažnyčios. • •. . ' '

. :1:. Alel'siš. <.

MIRĖ JĖZUITŲ KARDI
NOLAS

Briflgep.ort, Balandžio' 
7 d. Ralph E'. Day, prezi
dentas Bridgeport. Bross 
konipani j os paskelbė, -. kad 
jo dirbtuvės 2,600 darbini n-1 
kams pakeliamos algos 10 
nuošimčiu* Dabar darbinin
kai gaus beveik tas pačias 
algas, kaip, kad gaudavo 
1929 metais...

V aliejui VU y, Kovo 31
d. čia pasimirė jėzuitas Kar 
dinoinš Elirle sulaukęs 88 
metą amžiaus. Jis buvo- vo
kiečių kilmės. Pakeltas-i 
kardinolus gruodžio 11 d./, 
1922 metais. . ”. ......

.Prieš mirtį jis buvo -
‘Katalikų ‘bažnyčios Įmygy* J 
no arkyvistu. . ; .

GAVO 13MET/kALĖJI-
MO UŽ KANKINIMĄ 

KALINIU

Chicago, — Katalikų prie
šai mėgsta katalikams pri
mesti tą, kad kalėjimuose 
yra. didesnis, nuošimtis ka
talikų kaliniu už kitų tiky
bų. Kunigas Lep Kalinei’, 
O. P. M., kuris ilgus metus 
buvo kapelionu Joliet kalė
me pareiškė, kad skaitlinės 
surinktos iš 45 valstybinių 
kalėjimų 37. valstybėse pato 
do, kad 26 nuošimtis visų 
kalinių yra /‘užregistruota 
kaipo katalikai.” ■

• Kun*. Kaline? laikė 12 me
tų būvimo Joliėf kalėjime 
rado, kad. 10 nuošimtis visų I 
kalinių,, kurie, užsiregistruo
davo katalikais, visai nebu
vo katalikai, bet taip užsire
gistravo dėl tam tikrų prie
žasčių.. Iš visų tų,, kurie bu? 
vo krikštyti katalikais 81. 
nuošimtis nebuvo prakti- 

; kuo jaut i, mažiau, kai p 2 
nuošimčiai, buvo ptaktikųo-. 
jaučių katalikų ir. tik vienas 
per 12 metų. jiiiyo karštas 
katalikas.

jferiden, — Internatio
nal Silver kompanija pas
kelbė, kad pradedant balan
džio 16 d. jų 4,000 darbinin
ku algos pakeliamos 10 nuo
šimčiu.. • •

• Niagara. Pails, — Čarbo- 
rundum kompanija, nuo ba
landžio .1 d. pakėlė algas sa
vo .1,600 darbininkams 10 
nuošimčiu.

iSte/tin, Vokietija, — Val
stybes teismas, balandžio 7 
d. nuteisė tris kalėjimo tat* 
nautojus nuo 5. iki 13 metų 
kalėjimai! už žiaurų kauki* . 
n imą- politinių kalinių.

Teisinas įvyko prie uždą*, 
rų durių. Vyriausiu kalti
ninku buvo Dr. Joąclnm 
HoiTman, kuris gavo 13 me* 
tų. Tardymas prasidėjo kai- , 
da kalinys pulkininkas 
Weiss pasiskundė Maršalui . .
von Maekėnsen. ; • .

MISIJOS
AVESTFĮELI), MASS. -- Balandžio mėn. 15 d. . 

Kazinuert) parapijoje, Westfięld,: Mass. prasidės šv. mi
sijos, kurias skelbs pragarsėjęs iškalbingais pamokslais " 
kun. -Petrauskas, M. J. <\ Jo pamokslų’dėką, daugelis 
pėr ilgus nietiis atsiskyrę nuo Motinos.Bažnyčios, vėl su- . 
graudinta širdimi ir -apgailėję savo neapgalvotas klaidas 
grįžo prie Dievo. ' ■ ’ -. . ■

. Kadangi .Velykinis, -laikas yra laikas ypatingų AL 
Dievo •malonių,- tat karšta širdimi ir kviečiu ne tik visus 
parapijiečiu^ — didelius ir mažus bet taipgi- lietuvius . 
iš apylinkes miestelių, kur -Hera lietuvių kunigo pasimUŲ . j 
doti; ta brangia proga, šv* Misijos užsibaigs balandžio | 
tnon, 22..dicną su '■mišparais ir atsisvolkiniino pamokslu-^ f.

• Jūsų Kristuje • ’’ -A
. Kąn, 19. J, Vembre, .IJeliontm. \



4ient», ŠalaadžJoidd., IŠSi DARBININKAS

IVIETINES ŽINIOS! DAKTARAI

ŽINUTĖS
sv.r Bal. 8 d., 7:30. v. v.

iro bažnyčioje atkalbėta 
^Rožančius už vėlę kun. T.

tiško ir suteikta palaimi- 
Hdmas švenčiausiu. Pamal- 

 

hlose kun. F. Juškaitis buvo 
Celebrantas, Tėvas J. Navic- 
,C*a8 M. I. C. D. D. deakonas 
F>im Morkūnas M. L C. sub- 
Uleakonas.

žiaus, gyv. 110 Bowėn, St., 
mirė, po operacijai, St. Eli- 
zabeth ligoninėje, Brightone 
baL 5 d. Ji buvo našlė. Ame? 
rikoje pragyveno 40 metų. 
Paliko du sūnų, tris seseris, 
vieną broiį ir motiną^ 
/Tapo palaidota su trimis 
mišiomis šv- Bepedikto ka
puose bal. 9 d. 9 vai. rytą.

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALENAUSKAS)

T»l. JSo. Boston 2300
■ • * - ■ - - \ \

414, Broadvray, 8^. Boston
Ofisą* atdaras nuo 10 iki 12 vai, 
ryto, nuo 1:80 lkl5:30 popiety k 
nuo 6 iki 9 1. vakare, šventu tlieiiii 

pujfal »itailarimq.

ĮU Po pamaldų Marijos Vai- 
* kėliai, kuriems vadovauja 
į kun. Jenkus, elegantiškai 
F^uvaidino vasarinės mokyk- 
|los naudai teatrą. Atsilankė 

: | kunigai svečiai. Kun. dr.
’ Navickas ‘ M. L C. pasakė
■ prakalbeTę. . . .

- ; Bal. 10 d., 9 y. r. įvykę 
A gedulingos pamaldos už ku- 
. nigo T; Žilinsko vėlę. Ėk- 
' zėkvijos ir mišios buvo su 
' asista; . • ’ •' •

ARMĖNU RIAUŠĖS
Sekmadienyje prieš pietus 

dvi frakcijos armėnų susi
pešė. įvyko toks smarkus 
susirėmimas ant B oylston 
St., kad z reikėjo iššaukti 
250 pol’ici,jos tvarkai atsta-

i Tai. So. Boston 0823 . =
LIETUVIS DANTISTAS I

DR. M. D, CASPER i
Į (KASPARAVIČIUS) i 
i 525 E. Bro»dway, S. Boston 1 
j Ofiso Valandos į
ĮNuO 9 Iki 12 ryte ir nuo 1.30 iki Į 
Į 5 ir. nuo 6 iki S vai. vakare. OfI-1 
jsa» uždarytas suimtai -vakanfis irj 
| nedeidieniai.*?, taipgi semtomis nuo J 
| 12-tos diena uždarytas. g
I Taipgi nuimu ir X-Ray =

Te!. Šp. Boston 2600

ĮVAIRIOS ŽINIOS
$600,000 GAISRAS 

f .
: Ynrsuva, -r- Gaisras,, ba
landžio 7 d. sunaikino Gali
cijos . kaimą Denysoiv. Pen
ki gyventojai žuvo gaisre ir 
daugelis buvo sužeisti). Su
degė 168 ūkininkų trobesiai 
Nuostolių padaryta 600,000 
dolerių., .

buvo ištraukta p, L. Shacl 
uis ir jo žmona, gyvenantie
ji- Brooklyne. Jie -buvo nu
gabenti į kadetų ligoninę, 
kur Shaeknis mirė, Jo žmo
na sunkiai sužeista.

MIRĖ SENIAUSIS 
KUNIGAS

Vienuolika arinęnų buvo 
areštuota. Kova , tęsėsi apie 
10 minučių. .

Tiesioginė priežastis šių 
riaušių buvo nužudymas jų > 
vyriausio 'dvasininko Leon 
Elisee Tourian, New Yor- 
ke, gruodžio 24 d. 1933. me
tais. Viena. frakcija kaltina 
kitą žmogžudystėje.

. Tuo pačiu laiku Čhicago- 
je įvyko panašios, riaušės, 
kur septyni buvo sužeisti.

PALIKO MILIJONĄ KAU- 
LIKŲĮSTAIGOMS

Carney ligoninėje, balan
džio 7 d. pasimirė Mary A- 
gnes Dunpley. Ji paliko „a- 

■pie milijoną dolerių katali
kų įstaigoms.

Jos vyras, kuris mirė 1922 
metais, paliko 300,000 dole
rių mažųjų Sesučių kongrė-

. gacija’i, bet Seserys atsisa
kė priimti,, nes tai .yra prie
šinga . jų įstatymams.

Bal. 15 d., 1 y. p. p. para-i -Pavasario medžioklė. ant 
pijos salėje įvyksta SLRK< palaidų šunų South Bosto- 

t A. apskričio svarbus susiva-.tne prasidėjo?. Policijai jau 
p žiavimas, čėrterio, seimo' ir pasisekė 15 tokių. šimelių 
j- kitų reikalais. Nariai ir a-' sugauti ir patalpinti tam ti- 
Hpylmkės darbuotojai prąšo-TkyQje priegkmdoje. Medžio-- 

mi skaitlingai susirinkti.

GRYŠyVAKARAS

* BaL 8 d., 3 v. p,, p., būrys 
kilnios jaunuomenės susi
rinko Vyčių kambarin, sepr 
tintoje gatvėje, pradėti lįe- 
fttviškas pamokas.

' Išklausę mokytojo pono 
j Pr. Galinio moksliškos pa- 
Į. skaitos apie kilmę, lietuvių 
[ kalbor nutarė, pamokosna su 
Į sirinkti- antradienių • vaka- 

rais. ' '.

Vyčių basebąll ratelis.
i praeitą šeštadienį, 2 v. p. p.

- pradėjo savo pratybas. Lie-t 
j tuvių prisirinko pusė Co- 

. j lumbus. parko. Ratelis ten
L praktikuos kas šestadien 
į po pietų.

Ratelis, ir draugai; para
pijos salėje, bal. 13 d., 7:30, 
turės “Smoke Talk”.

i.

T

- Bal. 15 d j 4 v. p. p., baž
nytinėje salėje įvyksta Blai
vininkų 49 kuopos parengi
mas, susidedąs iš. juokui 

, prakalbų, dainų, vaidinimų, 
šokių ir užkandžių. Įžanga 
25 centai. Susivažiavimo <Įa- 

Į lyviai yra kviečiami į šį ne-. 
‘ paprastą parengimą.

/ RĖMĖJĮJ VAKARAS
' .Tėvų. -• Marijonų Rėmėjų 

. ‘draugijos kortų ir dovanų 
* - y vakaras pyksta, parapijos

Y salėje,. 11 d., 7:30 v. v. Gau-
... ’■? šiai, sueikime, Laimėjusieji 

y gaus įvairių dovanėlių!

SERGA COAKLEY
'• • i

A. L. KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:30 iki 0 ir nuo 6:30 iki 9 V . v. 
Seredbmls nuo 9 iki 12 v. diena. 
Suimtomis 'nuo. 9 iki 6. vai. vakare. 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vai. dieno. 

. / (pagal sutarti) .

Tel. Barter 3789

JOHN REPSHIS, M.D.
į (RBPSTB)

Lietuvis Gydytojas
i Ofiso Valandos:-2—4 it 6—8
į 278 Harvard Street,
: kamp. Inmah arti Central Sq, 

Oambrįdga, Mass.

3

KATALIKU VADAI PATA
RIA PRIIMTI NEDARBO 

APDRAUDOS (STATYMĄ
. W',ashiiiglonf A- Du žymūs 
kunigai ekonomistai kalbė
jo kongreso komisijai ragin-. 
IlMniUkacnjūtiUP^^ ne^ 
darbo apdrauclos (statymas.

Monsignioras John A. 
Ryan„ katalikų Universite
to profesorius, pasakė, kad 
įstatymo sumanymas, yra 
geras,. nes jis priverstų, vi
sas valstybes aprūpinti savo 
darbininkus laike nedarbo.

Kun. Dr» Francis J. Hass, 
patarėjas NBA darbo komi
sijai, stovėjo už įstatymo 
priėmimą, nes tas įstaty
mas aiškiai nustatytų,, kad 
darbdaviai turi pereigą mo
kėti savo darbininkams al
gas be pertraukos ištisus 
metus. ■

Dr. AVilliam A. Wirt, kuris 
pirmas paskelbė sensacinįf 
žinią, kad prezidento Roose- 

. velto patarėjai, ‘brain trust’

Pittsbutrgh, — Kovo 29 d. 
pasimii-e Monsignipras Mar
tin Ryan sulaukęs 92 metų, 
amžiaus. Jis buvo seniau- j vadinami, laiko prezidentą 
sis kunigas toje diecezijoje. 
Nuo 1900 metų jis klebona
vo Šv.. Brigidos parapijoje.; 
/Prieš tai jis buvo . klebonu 
Loi'ėtto, Pa., kur dažnai

ĮKerenskiu ir laiku bėgant 
jį pakeis Stalinu. Kongreso 
komisija dabar tyrinėja jo 
pareiškimų, ‘

Charles M. Schivab, dabar
tinis plieno karalius.

BRAZILIJOrSsTITU-
CIJA PALANKI KATALI

KAMS ’

NE VIENINTĖLIS 
DAKTARAS

Bet nėra geresnio savo 
Sfl^ialybeje

. Ima^c. Širdies, Plaučių 
Kepenų, PilVo, Inkstį, Slo-. 
gos. Patrūkimo, Reuma-.

‘ tizmo ir visokias Kraujo, 
Nervų, Odos. ir. Kroniškaš 
abiejų lyčių, ligas.

• Pa tarimas. veltui- 
Pasitarimas tikrai apsaugos nuo 

nelaimių, Išlaidų ir kančių..

Ot, Gratly, 327
falandOf. Antradieniais, ketvirta 
dieniais Ir šeitadlenlals 10—12 rf- 
tu, T--8 vakarė; aekaadla-
nlala 10-12 tiktai.

RAUDONIEJI ARDO DAR
BININKU VIENYBĘ

Haverhiill, —- Masiniame 
sūsirinldme, balandžio 8 d., 
čia buvo’įsteigta dabotojų 
komisija iš 1500 vietos gy-

Jų tikslas ‘esąs kovoti, 
prieš, atėjūnus agitatorius,, 
kurie vadovauja batsiuvių 
streikui. Jie pareiškė,/ kad 
tiems agitatoriams daugiau 
rūpi platinti’ komunizmą ne 
kaip pagerinti darbininkų 
būvį.

Buvo nurodyta, kad tie 
agitatoriai trukdo susitari
mų taip darbininkų ir darb
davių. . .

• Čia" jau šešta są vaite kaip 
streikuoja batsiuviai.

Vargas darbininkams, kur 
įsibruka raudonieji, nes jie 
yra didžiausiais darbininkų 
vienybės skaldytojais. <

. .Hi’G' de Janiero, — Naujo
sios konstitucijos projektas, 
kuris šiomis dienomis tapo 
paskelbtas ir įteiktas Brazi- 
lijtos. . legįslatūrai priimti, 
duoda, katalikams veik visas 
teises, kurių jie reikalavo. 
Projekte numatyta jungtu
vių nėišąrdomybė, bažnyti
nės jungtuvės pripažyšta- 
mos teisėtomis, tikyba bus 
dėstoma viešose mokyklose 
ir kapelionai bus skiriami 
kariuomenei, karo laivynuo
se ir t. t.

Neseniai įvykūsieji rinki
mai dar kartą parodė, kad 
Brazilija yra katalikiška 
valstybė.

tuo tarpu kažin kodėl vis 
nevyksta užsieniečiams tik
rai..Lietuvos u rasti”, štai, 
aš turiu voką iš Anglijos 
(siunčia rimta knygų leidi
mo firma..kurio adresas 
toks ‘ i( Arėjui. Vitkauskui, 
Kaunas, Jslancl”,.-. Vadi
nas,, ta pati vieta, kurią n’ies 
gerai žinome, . bet vis dėlto 
geriau mus ten kai kas iš
kelia....

Gyvena tokia rusų rašyto
ja Viera Navai Austdijoje.

GRABORIAI

Jos. knygos yra išverstos į 
čekų, vokiečių ir anglų kai- : 
bą, Vadinas, matyt, kad 
žmogus žin6 savo pasaulyje 
vietą, ir gerai atsimena savo 
adresą žemės kamuolyje.

Ir štai tas autorius, gavęs 
iš manęs pranešimą, jog esu 
Kauno “Litoysky Kurjer” 
dicnraštjTjė parašęs recen
ziją apie jos knygą “Navožv 
deniję”, rašo mali atsaky
mą: <{Aš taip senai norėjau ■ 
užmegsti ryšius su Lenkija, 
kad sutvarkyti mano knygų 
vertimą į tą kalbą” .. O ą- 
pie lietuvių spaudą ir apie 
tai, kad yra ir Lietuvos pa
što ženklai, šis žmogus žino. 
Vadinas, trūksta tik to sa
vaime aišku” jo. galvoje, to 
“savaime aišku”, kuris mū
sų galvose yra apie Daniją, 
Olandiją j Belgija, Islandi- 
7ą/iid^oMlm/T“OY^rfsa- 
vaime aišku” kas nors pa- 

. daro. Kodėl gi žino žmonės 
:Lenldją?L. • .

Arėjas.

ŠILTINĖ EPIDEMIJA
LENKŲ OKUPUOTO J

LIETUVOS DALY .

KAS ČIA KALTAS?
bavimą ir paramą vaidinant 
veikalą n Vakarienbūtis ”

Vyčiai, gavę ‘nuoširdžią 
paramą nuo visuomenės, o 
ypač nuo vyčių rėmėjų, ta-

,, , . . , T. Iria padėkos žodžius. ■
■ klė bus tęsiant tohau, nes' dėWmle
ela priviso daug palaidu -p; vii-maus.
lUvL . Ikiui už gerą garsinimą, kum

. __ . . į vadovavimą
Juozas Levus, -8 me ų;^, mokinimą artistų, 

amziaiis, gyvenantis 84 Ma- Daiioj.uįe giesm i n į 
riiie Road bin o policijos su- (^ams. Grabijoliūtei, O. 
laikytas ii taikomas,.Tohci-(Valeckąitei jokubaus- 
ja jį įtaria Flood Sąuare i įnįieį 
Marketo aut East Broad-;^^^ A; juo(laičiui| 
way apiplėšime, ' Į h- visiems kitiems. ' . ''

M. Kilnioniūtei už išplati
nimą tikietu ir teatralei ko- 

i misijai už darbštuina.
East S ix t h Street buvo šun- * v-- v..... v • . ., , . . ... i Adu ir visiems vaidinto-
trini ciivoictn •tmrln 1 # ‘

jalus, ypatingai. tiems,. ku
rių sąlygos buvo, sunkios pa
sišvęsti tam darbui.

Visiems kuo. nork prišidė-

PAVYZDINGA LABDARĖ kuopos vardu, tariame nuo- 
t-—----- jsirdų Ačiū. ’ .

Pi Razv adams kas ■
Kuojios j^iimininkas sius išgelbėt j./

P. Antaiiėlytei. Vj IŠGELBĖJO DAR 5 EKS“ 
PEOICIJOS NARIUS

. Sarali Varkus, 70 metų! 
amžiaus, . . gyvenanti 477 Į

kiai sužeista, kada, jai įli
pant į busą, jis buvo staiga 
paleistas ir ji buvo išmesta 
lauk;

Daniel 1E Coakley,: ,Gu- 
/ - bernatoriaųs taiyboš itarys 

. sunkiai serga. Jis patalpim 
. tas Šv. Ekbiėtoš ligoninėn. 
/ Jam suteikti paskutiniai sa-

. MIRĖ. '

Nežinoma moteriškė su 
pridengtu veidu, balandžio 
7\K užė jo į labdarybės va
jaus raštinę Bostone ir įtei
kė aukų 10,000 dolerių, pa
šydama, . kad jai • nestatytų 
jokių klausimų, nes ji 
nori būti žinoma.

Maskva, — Sovietų lakū
nai išgelbėjo dar penkis na
rius Ghėliūskįn ekspedici
jos, kurie randasi. Šiaurės 
jūrėse..

Š>i ekspedicija Mito vasa
rio 15 ,d. gyvena aut lyčių. 
Jų laivas buvo sutriuškin
tas ledų; Dar. liko ■ apie 83 
ekspedicijos narii t.\ Daro
mos visos pastangos ’ liktp

PADĖKA

Teresė Ząjankauskienė-
NeiniantaiįS • 50 metu am*

GerE Skaitytojų 
Dėmesiui

ne- Gerb, skaitytojų, ir prietelių 
'.nuoširdžiai prašome remti tuos 
i profesionalus ir biznierius,, kurie 
I skelbiasi “ParbininkeJI Nuėję 
daryti kokį biznį pasakykite, kad

t' - ai • i mat9te jo skelbimų "Darbiniu-
L. Vyrių 17-tos Algirdo Tokiu būdu biznierius dar 

kuopos vardu' dekųoju vi- geriau supras, kad. skelbtis “Dar. 
siems už iiųošh’dų pasidar-' bmiiike” apmoka. / ;

• • . • w . . I o .

Mes žinome, kas tokia yra 
Danija, Olandija, Belgija,

JOSEPH W. CASPER 
(KASPARAS) *

G R A B O R I U S 
494 E. Broadway, 

South Boston, Mass.
Tel. So. Boston 1437 J

/ _ Bes. 158 W. 7th St.
Tel. So. Boston 1437 M 

Patarnavimas dieną, ir naktį.

Pro f. Leo "VVblman iš Co- 
liunbia universiteto paskir
tas ’ trečiuoju, teisėju rišti 
kilančius ginčius tarp auto
mobilių. industrijos darbda
vių ir clarbhiinkų. '• .

AKMENYS UŽMUŠĖ TRIS 
ŽMONES

TEasZ Pobilį Balandžio 
8 YL- akmenys - krisdami nuo 
kalno'sudaužė t ils autmno- 
bilnis, užmušė t ris . žmones 
ir tris kitus sužeidė* .• ‘ k

Iš po vieno automobilio

P. J. AKUNEVIČIUS
GRAB0RIUS

Jau 16-metų, kaip lietuviams 
mandagiai, sąžiningai ir priei
namomis kainomis tarnauja. 

Reikalui esant kreipkitės: 
. SOUTH BOSTON 

258 W. Broadway
Tel: S. B. 4486 

MONTELLO '
• 16 Intervale St.

• . • Tel; 4110 . .

Tel. South Boston 0815

0. A. ZALETSKAS
Grabor.ius - Balsamūotojas

Patarnavimas, dieną ir naktį
Funerai Home ir Ros.
564 East Broadvvay,

So, Boston, Mass.! .

Vadiliama administracijos 
linija, kuri skiria lenkų o- 
kupuotą Vilnijos kraštą 
nuo laisvosios Lietuvos, 
perkerta daugelio ūkininkų., 
laukus pusiau. Kad ūkinin
kai galėtų iš laisvos . Lietu
vos nueiti apdirbti savo lau
kus, . esančius okupuoto j 
Lietuvoj daly, arba, kad ga
lėtų ūkininkai iš anos pu- 
šės ateiti apdirbti savo lau
kus esančius šičia, tojo Uni
joje yra daugelis pereinamų 
punktų.

Dabar šie tįsi, pereinami 
punktai uždaryti ir nei vie
nas žmogus:, nei j aną, nei 
iš anos pusės nebėra pralei
džiamas. Punktus uždaryti . 
privertė dėmėtosios šiltinės 
epidemija, kuri dabar siau
čia lenkų okupuotoje .Lietu
vos daly. Ligi uždarant bu
vo paetebėta, kad ne vienas,* 
nuėjęs į aną pusę, liga užši- 
krėsdavo,. o paskui, grįžęs 
' atgal, užkrėsdavo ir kitus. . 
Dėmėtąją šiltine ..susirgimų 
ties administracijos linija, 
pasitaikė jau gana daug, o 
Trakų apskrity net tiek, 
kad. tikslu užkirsti jai kelią 
prisiėjo kuriam laikui net 
uždaryti mokykias ir šiaip 
vietas, . kur sueina daug 
žmonių.. Pavartojus visas 
priemones, šiltinės .pavojus 
laisvoje Lietuvoje jau pra
šalintas, tačiau lenkų oku
puotoje dar siaučia., nes 
ten jaučiamas trūkumas sa
nitarinės pagalbos, be*- to,“ 
jai plisti, dėl žmonių skur- . .. 
do, yra geresnes sąlygos. . • * ‘

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

JUKTUVO0 ymETERŲ DB-JOfll riaais draugiJoa reikalais kreipkite 

; TO GLOBk. MOTINOS
hrminlnkd -*• Eva Markslenfi,

U25 E< 8th St,. So. Boston, Mass.
Vlee-plrmlnlnkfr-' Ono Slaurlenč,
• 448 Ę.’7th St., Še. Boston, Mass. . 
. Tek So. BdBt'on-8422,R 
Prot. RaŽL r— BVouč Clunienč,
* 29. Goilld St.-, Wę»t Rokbury, Mas*.

Tet’Psrk^ay 1894-VV 
l'lm Raftt. Marjona. Markoniut*

88 Navarra St., RoaUndato, Mass. 1 
.Tek Parkway 0668-W 

Iždininkė — Ona Btaulullntt .
106 Weet flth St,, So. Boston, MsM

Tvarkdarį — Ona Mlstlrdianfi
1512 Oolumbiu RtL, So. Boston, Masa.

Kasos Globėja — E. JanuĮontonfi *
. 1426 Oolumbla Rd., So. Boston, Msjm 

Prąvkijs savo susirinkimus laiko kas
. antre ntarnlnkš kiekvieno mftnUIo, 

7:89 vat vakare, pobilnytlnij ar* 
talnlj.

pu Fcotokolų raMuMuH.

IV. JONO EV. BL. PAAALPlNfc
DR4OS VALDYBA

Pirm.— J. Petrauskąs, •.
24. Thomaa ParK Šo. Boaton, ( Į 

. Vlce-piim—V. Metonls, . . . • |
1430 Columbla bI,. S.- Boston, Mub» .

Prot, TlajStiniukaa J. GlĮuecIda 
6 thomM Pirk, Boston.

Fhh RuStlniiiknš — Alb. Nevieni 2113
•14. ŠĮ. So, Boslūti, Mass,' .
Ifidinlnkas A. NamttiOnu “ |

ĘŠ5 E. Bronthtay, So. Boston; Mum f 
HMrtalka -4 J. ZaikU I
. 7 VVtofieldSt., So. Boston, Mtmi 
Draugija laiko .susirinkimus kim ttaMą 

mnĮfildlenl klokvleno. mčneato, 2 ya) I 
, po pietų, Parapijos mIJJ, 4W M. TU I

8t, .So. Itoaton. Kasa. 1

i JUOZAS M. D1L1S
j LAIKRODININKAS
i ••
į Parduodu įvairiausios rūžiea 
į auksinius .ir sidabrinius'-daib- 
j tus, Taipgi ir pataisau.

366 W. Broadway

SO. BOSTON, MASS.

AGENTAI
K. SIDABRAS

■. VailKiojuntiems J Ir iš Uotnvos parų*.
| pinu paspirtus 4 r paduodu • ' ’
i . Laivakortes,

Apdraudiiu bakais, namu*, rakandus
I • • . .• ir t, t;
j 342 iv, Utaubvajr. S. Boston. Maw.
1 Tule tomis South* Boston 1798 i

. t
i



Antradienis, Balandžio 10 d., 1934 i

Arėjas VitkauslMs,

Radio

•• • .. ./ : .... •• - 8, .

Mafčinkoiiių Kryžiaus Iš- 
vertimo Atgarsis

DARRININKAS
kits”, skuta ir maloniai kai-1 
ba.

Ką aš girdžiu? Anas kir
pėjas, kuris uždarę savo kir 
pyklą su visais mano kredi- [ 
tais už veidrodžio, yra bu
vęs pas šį, kurio kėdėje ašį 
iškilmingai dabar sėdžiu. 
Taip, anas yra paėmęs kin 
pyklą iŠ ‘‘to seimikij”,. ku
ris, taip pat, yra perėmęs 
iš mano dabartinio skutėjo. 
O “tas senukas", laikęs dar 
kirpyklą daliame. . Kabio, 

Inėseniai mirė.-. . -
Kirpėjas mirė... Na, i kas 

čia nepaprasto ? Ką jis to
kiu padarė, ką nuveikė, kur 
širdies įdėjo? Kirpo, skuto 

(ir kaip mirė nepasijuto...
Taip ir aŠ maniau, išeida

mas iš kirpyklos. Kalbus 
Į buvo senukas... jŠiek • tiek 
apie jį susimąsčiau, • 
, —Sveikas. — tarė visai 

rprrennanęs'knžiTnkasr H
Syci..? --truputį išgąs

dintas pažiūrėjau į netikėta 
Į sveikint o ją ir pažinęs pabai 
rgiau: .

.kas... *• ' .
Prieš mane stovėjo Aklys Į 

Išpiiošnė jas, pasitaisęs...
—Na, kaip tu čia. Kodėl 

Į aš tavęs nematau?.. Gerai 
atrodai...

—Ir tu gerai atrodai. —• 
tarė jis man pagirymą. — 
Be to, tur būt ką tik iš kir. 
pyklos;..

—Taip. .. Žinai, kaip kre-1 
difu naudojomės pas seną 
seniuką?.. Dabar, šit, suži
nojau toje. kirpykloje •— ’ j iš
mirę. ..
—Mirė,?... —net sujau

dintai tarė Aklys. —Bet g? 
jis buvo tvirtas . žmogus.,. | 
Sakyk, mirė... • < i

—Taigi...
—O, žinai,, aš turiu apie 

’ jį. gei;ų atsiminimų. Tu iria- 
n tai. mane dabar? Sotus, nu

siskutęs, su liauju kaklarai
ščiu. .Tą. man davė mano 
tarnyba..; Tarnybos, . atsi 
meni, kaip aš, ieškojau ii' 

[niekur’ neradau ?. ? Taip jau 
lbuv.au nusigyvenęs, kad ir iš 
i paviršiaus — drapbhos, ir 

1 iš 'imlaus -- alkis darė ma
ne panašų pkažin ką, tik nė 
i padorų' žmogų, nuoširdžiai 
norinčiu sąžiningos tarny
bos.. • ’ ■

. v. . . Aklys eidamas kiek suši-
anasi . ^pavasariui. y1"1 mąstė, ir pasakojo toliau: 

mūsų jaunystė.^ ~-Jąu buvai! kelias diends l
"Mmįr nebevalgęs ir atrodžiau 

i _? Tr.,7 7 kuo blogiausiai — buvauArčius T ) Jiaiifikas. x -. Inemiegojęs, nes... nebeture-1 
Kirpėjas Mirė įau ir buto, kai vienas žmo-

. gus pasakė, kad jis tiu’ėjęs 
~ " ’.?-,■’ , . \ proga pasiūlyti mane.farnv-
kur kad butu nebran. bai kontotoja.:
gu? Keista būkle. Nęisten- _ —
giu užmokėti už savo kai 
Imlių daiktų atvežimą, <?. 
ten yra mano skustuvas... 
Dabai1 skutuos “sviete”, ir 
tas brangiau kainuoja, kaip 
kėli nauji skustuvai.... Pa
galiau ir. skutimą būtų gali
ma atidėti, bet reikia -atro
dyti padoriu • žmogumi”. ’ .
kad nenukristu tavo vertė...2

* Radio smagu, klausytę 
. . radiogera naujiena: . 

didelį jis ir mažytį 
sužavi tikrai’ kiekvieną. ■ 
štai, kurčia žįla senutė 
prie dėžutes tyliai sėdi, 

•šypsosi gražiai Iinksfnute. .. ■ 
r“WdžiuT"^—T? 
Ji; vargšelė, nemeluoja — 
jai beklaūsąiit taip atrodo.

... ... . Griežia ten, esą, dainuoja. __ ’ ’
Linksmą Šypseną ji rodo..
Mato ši žila senute, • ;
kaip Alkeliui tai patinką, 
kai dainuoja jam dėžutė.
Ji užtai ir apsirinka.

.. y O Alkelis, o Alkelis!. . ?
Kiek jam džiaugsmo, kiek linksmybės!.. . 
Kai pasisuka šunelis,.

?’ : rodo jam ištikimybės: ■
. kaip .geriausias koks bičiulis, 
ausines šuneliui mauna.' 
Klauso pats jis, jį užgulęs: 
dvigubą gerumą gauna! . .
Stovi.kartys pastatytos, . 
laiko vielą per kiemelį— / 
jos ir yrą įtaisytos • * .
linksminti gražiai Alkelį. . . 
Oro bangos — gyvas laidas, 
.jomis.toliai susisiekia* 
plaukia lyg.žemynų aidas • . ’ •?’.
ir žmonėms smagumo tiekia!;

Kalheliškiumokykla, 1929.N.1 d.

Pavasaris ir Jaunyste
Po .ilgos ir sunkios žiemos, Tik žiūrėk — jau žolelė 

atsigaivina . ir pradeda savo 
spurgus kelti į saulę — tar
si dėkodama jai už pagalbą II 

. /Nueik į mišką; Kaip £ra’j™ 
žu!! Matai voverė šokinėjai 
nuo.vienos šakos ant kitos—i 
tai vėl žiūrėk kiškis . bėga Į 
nuo lapės. . .

. Visur linksma ir gražu.

kuoniet. diena. po dienai 
v šviesi saulutė savo spindu- 

. . liais sutirpino visą sniegą, 
sulaukėme linksmo metų se
zono — būtent, pavasario.

■Pavasary sutirpsta visas 
sniegas; ledai — žemė apsi
dengia savo gražiu, drabu- 

■ žiu!! Kai feltas uždangalas, 
nuimtas t nuo žemės, visa 
gamta atbunda! . • . \

Sugrįžta iš tolimų kraštų 
visi paukščiai.

Klausykite, kirpėjas mi
rė, paprastas dalykas, kad 
kirpėjas mirė,, ar ne? Ne. 
Ir žmogus taip nežymus, ga- 
13jo padaryti tai,. kas jo var 
dą. paliktų, žemėje — jeigu 
neilgam atminimui, , tai ir 
netrumpėsniam, kaip atmi
nimas tų piliečių, kuriuos 
laidoja su trehksminga mu
zika ir -daug .vainikų; Kar 
tais ir ilgesnio atminimo 
verti taip laidojamųjų tarp v 
pasitaiko..., Dažniausiai jie 

. neverti mirusio .kirpėjo.’.
Mano kirpėją paeinė į ka- 

. riuoinenę ir jis savo kirpy
klą uždarė.. Buvau ..prie, jo 
pripratęs, gelbėdavo jis ina- 

L ųe,/kai reikėdavo. JDar ii 
dabar; liko už jo kirpyklos 
veidrodžio mano peštuku su 

į žymėtos šiimos kartkartėmis
L sumos, kurias.dabar pa.žadė:
j jau ••greičiau 'likviduoti,
j ■ . . išiandioii reikia skustis,

ties vietoje frako ir ordenų 
Kai pamatys dailiai nuskus
tu tavo veidą,- greičiau pa
kvies tave pakalbėti .žmo
gus, iš kurio valios ' gauni 
pinigus pragyvenimui; būk 
iionusiskntęs — skersomis 
pažiūrės ir .net‘ateityje ta
vęs vengs.?.

Užėjau pasirinkęs ‘‘iš. a- 
kies” galinčią būti' kuklesnę 
kirpyklą. Naujoje vietoje 
šeimininkas . labai “palam

Šių metų vasario mėti. 5 
d. gudų atstovas E. Jeromi- 
čins Varšuvos teisme įteikė 
vidaus reikalų min. 30-tics 
atstovų pasirašytų paklausi
mą dėl lietuvių gyventojų 
pastatyto kryžiaus išverti
mo Marcinkonyse. To įteik
to paklausimo turinys to-

Cbarliė Eritz, šeptvnių metų■-berniukas iš .Gliester, Pa. 
pradėjo lankyti mokyklą šeši mėnesiai atgal. Jau jis pen- 

Lktūm sl<yi*iuje ir sugebą atlikti darbą aukštesnių skyrių., 
F J o. senukai buvę pro frešoriais B'er lyn o universitete??“^

Sako, jis jau kalbėjęs ir ge-1 kyti, kad pirmiausiai po iii 
rai atsiliepęs apie mane, op ’ v' ’ ' v 
viršininkas atsukęs, kad —.; 
gerai, priimsim, jeigu, pasi
rodys taurus tarnautojas..? ;
Ar f n Supranti, Arėjau, 
koks aš galėjau. būti taurus i 

Į ir iš išvaizdos, būdamas ir 
neėdęs, ir nemiegojęs, ir ne
siprausęs ir.barzda apžėlęs.. 
Į kontorą reikėjo eiti tuo
jau. Ką aš- padariau? ... 
Aš pirmiausiai nuėjau pas 
savo seniuką kirpėją.. Sa
kau: skųsk ir visaip valyk, 
o užmokėti.... neturiu...

Gerai, diedukas ir nu-, 
prausė • mano.* ųnirškalais, ir 
.išlaistė kvepalais, . ir sušu
kavo, kaip didžiausiomis iš- 
kilmėms. .. $ako ; kad jau 
reiki a, tai reikia. .' * . .

Ir —nei žodžio apie .pini
gus : gerai, gerai,,. sakoj rei
kia .pasirodyti visoje taury- 
bėje..,
e —Aš jam apie numatomą 
tarnybą pasakiau; Sakytum, 
gal, kad biznieriška seniuko, 
siela numatė atsilyginimą, 
tarnybą gavus, —- ne. Jis to 
nemanė, jis kalboj6. •

*—Nesvarbu, nesvarbu Čia 
tokį menkniekį / užsimokeji 

L—svarbū,. - kad ■ ? pasisektų.
čia .širdis-.ne piniginė seno 
kirpėjo bylojo..., Žinoda- 

| mas, . kad pavalgymas ir įš-
miegojimas savaime ateis,— 
kad tik ’ ateitų tarnyba, aš 
nieko nebeieškodamas dau
giau, išdidus ir spindįs viso
keriopa taurybe iš veido, 
nudūmiau į laivų kontorą... 
Viršininkas sėdėjo . savo 
kambaryje. Jis- peržvelgė 
mane nuo galvos . iki kojų, 
aš net nutirpau, bijodamas 
už savo drapaninį repertua
rą, bet viršininkas paprašė 

i atsisėsti ir .visą 'dėmesį sm 
i kaupe į mano taurų ir ilgai 
|nemačiusį pietų veidą,.. Aš 
supratau, kad viršininkas 
lemiamosios tautybės ieško
jo ne mano paviršiuje, bet 
veide, jo išraiškoje, vadinas 
— jis dar buvo neblogas 
žmogus. Aš pilčiausi, žiūrė
damas į jį, norėdamas inin-

“1933 m. gruodžio mėli. (i 
dieną apie 12 vai. Marein- 
konyse, Gardino apskrity 
Liet. šy, Kazimiero D-jos 
rūpesčiu ir lėšomis buvo pa
statytas dviejų skersinių 
medinis, kryžius, kančia ir 
koplytėlė anksčiau buvo pa
šventinta. bažnyčioje. Pra
džioje kryžius buvo inidažy-

viršininko, žodžių, aš norė
jau pašokti iš kėdes? viena . 
ranka trenkti rašalinę į 
skobnį kita timptelėti' virši
ninką į save ir užšokus ant 
savo skribeles . sušukti:’. — 
Tegyvuoja mano, seniukas,, 
kuris. į.kreditą mane nusku
to.. .. Aš tik per jį. priimtas 
į tarnybą, į tar-ny-y-bą...

Aklys tikrai įsikarščiavo, 
baigdamas savo pasakojimą. 
Jį aš mačiau dabar, toje tat 
nyboje pasitaisiusį ir. paten
kintą. .

. —Tni, matai, —. pridėjo 
jis, — tikrai, tik per tą mū
sų kredituojantį, senuką aš 
gavau tarnybą ir galpjaU vi
su kuo. greitai atsigriebti-. 
Kad bučiau' nuėjęs-. į konto1 
rą, apšepęs ' barzda, nesi
prausęs ir siišvankęs, aišku 
nebūtų jokios kalbos apie 
mano tarnybą. . Už pinigus, 
pasičiuinyti nebūčiau galė
jęs, jeigu ir skilvio pinigų 
vaisiais- jau buvau nebėle- 
pinęs. Jeigu n e seniuko kre
ditas, . kitas niekas nebūtų 
manęs paruošos kovai už 
.tarnybą... .

Aš nuėjau/galvodamas a- 
pie atsitikimą su Akliū.

Taip, tai atrodo smulkme
na, netąip jau žymus daly
kas. Bet... . jeigu tas kirpė
jas ir tik šitą -vieną gerą 

> darbą tebūtų padaręs, - jis 
būtų vertas už žmoniškumą, 
už širdį, muzikos ir vainika
vimo laidotuvėse. Na; -bet 
jeigu jis kreditavo’ Aklį ir 
mane., tai galėjo būti ir, ži
noma buvo., 'ir daugiau to
kių, kurie dabar gerai’ gali
me tą seniuką kirpėją, pami
nėti....
Kaunas, Vytauto parkas.
1932. nu *

tas trimis. spalvomis,, lietę 
Marcinkoniii parapijos kle
bonui atkreipus ■ statytojui 
dėmėsi,^kryžius, buvo perda
žytas pilka s palva. Ai indė, 
kad toks gyventoju pasielgi
mas nėra baustinas, bet val
stybės - administracijos val
džia pažiurėjo į tai, kaip į 
nusikaltimą. ■ .
• Gruodžio men. 7 d.. Mar
cinkonių . policijos komen
dantas verta to valsčiaus 
gyventojus, kad išverstų 
kryžių,, gi Tamulevičiui. ir 
Averkai grasė, bet jie tą pa
daryti . atsisakė. Policijos 
komendantas nusamdė no 

: vietos žmones, kažkokius at
sibastė]! us,. ir kryžių išver
tė, sulaužydamas ir sūftai-

ATSISAUKIMAS

• K2EK2S2K
Henry P tearei, 27 metiį gol
fo čempionas iš Charleston, 
S? C. Jis laimėjo turnirą Ir 
gavo ne tik auksinį; medali, 
bei dar tūkstantį dolerių įii* 
nigaiš.\ - U • /

N. A. APSKRIČIO L. KO
LEGIJOS RIJMĘJŲ VAL

DYBOS ATSIŠAUKI
MAS Į LIETUVIŠKĄJĄ

Itimis.tą.valandėlę šumobili- VISUOMENĘ 
ziloti. visas savo kilniausias ‘. - ---- ---- .
savybes ir per savo naujai Jaunimas yra mūsų tau- 
miškūštą .ir visomis žemes tos ateitis. Jis savo tėvų ne- 
kvapioinis gerybėmis dvėL!užyils..tik tuomet, kuomet 
kiantį veidą ekspoi’tuti į to'jis bus tikintis,, doras ir pa- 
viršininkų ’ sielą, , kad jis.isišventęš. ' . • ■ ,
man tikrai duotų, tarnybą.;., .. Kad jaunimas, bežengdar 
Ir, o/laime, viršininkas,. į-1 mas į realųjį. gyvenimą, 
timptai • pažiūrėjęs man į a- nesukiiiptu, nepaklyštip no* 
kis, tarė: .—Taip,; man tam- žūtų pirmoje vietoje sau, 
stą rekomendavo.;; Tamstai Bažnyčiai ir Tautai.,, svarbu 

I priimtas.. .• —’ Ar reikia .sa-j liiriua.

darbui padėti tinkamus, sti
prius pamatus. Tas stiprus, 
gyvenimo pamatas atsiekia
mas tik mokslu,: sujungtu su 
planingu . ir sistematihgu 
auklėjimu?.

Tąjį jaunimo: gyvenime 
trūkumą, pastebėjo pirmieji 
Tėvai Marijonai. .

Ėmėsi sunkaus ir atsako- 
mingo darbo, įkurdami lie-- 
tuvių jaunimui, mokslo, ir 
auklėjimo įstaigą Kolegiją 
(Thompson, Conh.) LDarbas 
pasekmingai' varomas, moko 
nia ir auklėjama ton mūsų 
Tautos išeivijai busimieji 
vadai. ? .'

Ta sunki našta nuvargins 
Tėvų Marijonų pečius, jei 
mes lietuviai tos taip gra
žios ir kultūrą nešančios į- 
staigos. tinkamai nevemsi- 
me.

Tad. mes N. A. Apskričio 
Kolegijos Rėmėjų, valdyba 
kreipiamės į lietuviškąją vi
suomenę bendrai į pavienius 
ir organizacijų . narius į jų 
Valdybas bei’ Vadus ir nuo
lankiai prašome. įsteigti. sa- 
vo kolonijose L. Kolegijos 
Rėmėjų skyrius, jei kur 
jau tokie skyriai gyvuoja, 
malonėkite... nustatyti sau 
darbo planą ir kiek jėgos 
leidžia paremti tą niokslo 
ir auklėjimo * įstaigą—Lie-: 
tuvių Kolegiją, Thanipson, 
Conn.

. N.. A- Apskričio L. Kolo-

kindamas kančią ir. koply
tėlė. . • . . . . j

Matydami tokį policijos- ’ 
komendanto pasielgimą ir s 
j) risi vengdami kitokių; poli- ? 
rijos, išsišokimų. gyventojai | 
pastate prie sulaužyto ir su-. ’ ! 
naikinto kryžiaus, sargybą, . ; 
Naktį gruodžio men. iš.7 į ' t 
8 dieną policija išvaikė sar- ! 
gybą, paėmė kryžiui ant. ve- ; 
žimo ir iiusivežėf nežinia lūii? j 
Tuo mėtų, kaip matyti, kažr į 
koks iš sargybinių .. ėmė i 
skambinti bažnyčios varpak j 
(skambinimas . varpais yra . / . . 
visiems žinomas paprotys į* į 
vairiais, atsitikimais, . bū- ■ 
tont: gaisro, užpuolimo, iv ■ 
net. vagystės metu)., minia 
susirinko gatvėje, sužinojo// 
kas atsitiko ir, ĮsĮtiktniM.... 
kad kryžius. esąs , išvežtas, . 
pasileido ieškoti. Už kilo- ' 
metro (mylios), krūmuose■ ’ 
kryžius buvo surastas. . .

• Tuo tarpu storastija iv< į 
polici ja į visą tą pažiūrėjo, . j 
kaip. į ‘ckramolą0 (maištą), 
kai kurie dalyviai policijos 
įstaigoje nukentėjo, o daug, • 
kitų taip skaudžiai buvo pL;. 

, nigais nubausti, iki 200 auk- - 
; sinų, kad nubaustieji mate-s..
■ rialiai-gali sunykti.

Paduodami aukščiau ap-., 
j-rašytą. įvykį pono Ministe.-, • 
> i-io > žiniai, inferpeliantai 
. (paklausė j ai j klausią: •

1.) Ar pon as Mini st oris 
teiksis padaryti stropų tai’- . 
(lymą 'adm.inistrac.iues-vals-

■ tybines valdžios pasielgimui
’,,.patiikrinti?' . ' ' ' J .

2) Ar ponas Min i storis 
teiksis .patraukti gr.iežtoii

1 atsakomybėn policijos val
dininkus, kurie, peržengė sa-.

„ vo teisiu ribas'!' " ■, •

VĖI SUĖMIMAI VILNIAUS
KRAŠTE -

iii’o gyvenimui ii*

Kovo 13 d. Varšuvos Ta^ 
dio paskelbė, kad Vilniaus ; 
krašto lietuviąį, kurie pas
kutiniu. laiku buvo suimti, 
iš kalėjimų jau .paleistų iš
skyrus, tik keturis, kurie pa-. 
likti kaip užstatas. Žinia - 
buvo įdėta visuose laikraš
čiuose. >
- Pasirodo tačiau, . kad tai 

grynas lenkų melas, nes, 
gautomis iš Vilniaus žiniA 
mis, nei Vilniuje, nei šven- / 
čionyse apie lietuvių palei-= 
diilią iš kalėjimų niekas niė < 
ko nežino. Lenkai jų netik 
kad nepaleido, liet dargi su- 
ėmė visą eilę kitų lietuviiĮ, 
Šiomis dienomis žandarai 
padiirė kratas Damošįų, Za< 
barninkų,. Kupčenių iv Petr ; 
kūniškių skaityklose? -Skai-’ 
tykių vedėjai atsidūrė kalė- • 
jime. Kartu buvo’areštuoti 
dar Damašių šy< Kažimivru . . 
'draugijos pirmininkas, sek- 
rotorius ir dar. vienas asmuo 
Suėmimo ".priežastys iiežino- 

gijos Rėmėjų valdyba turi J mos, nes kratų metu , nieko 
vilties,’ kad .lietuviškoji. vi-■ įtartIna .nerasta. Greičiau- 
kuomenė į šį mūsų atsišau- į šia tai tais pačiais sumeti- 
kimą atsilieps teigiamai: |mals, kaip ir anksčiau. . .

. Pirniimnkas'
■ Kun. ’U. Piiidol'a^ 

15 Highfield Rd.
. ? ; Woreestm\. Mass..

Raštininkė . . w 
.. Aiiųidąl^na 'Ddia)iitnr .

• 10 Sbanuoū St ..
Mrorcestcr3 Mass... ’

‘1Darbininkas ’ ’ priima 1934 m. 
Lietuvos Paskolos Bonų kuponus 
už prenumeratas ir knygas už . 

’pilnų jų vertę. Nukirpę 1934 m. . 
kuponą siųskite .

“DARBININKAS’.’ 
366 West Broadvvay, 

So. Boston/ Mass, -.

. i-
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Į’ Kąi bolševikai ruošdavo i 
L; reyoliųeįją prieš carą, tai 
| jįe piriųĮąusiaį pradėdavo 
į...^gitąciją tarp moMeivijes, . 

'„r--_ Jio linodąyp, kad studentų _ 
imgllMjų gulima labai 
Jengvąį ir greit įfeąitytį. (Tai 
ptgįąusįą propagųnda. Mo^: 
lįeiviją viską daro urmų, 
daug ųegąlvocĮama*. Kiek 
Vįenų ųąųją idėja, ypačiai 
gražiai išdėstytą ant popie^ 
yię, grąįt sujaudina karštą 
jąimiiųo yąizdųolę/ ir toki!) 
įūdų gudrūs agįtątoriai už-1 
4yką įsigyja daug pasišven
tusiu talkininkų, kųriiĮ uo; 
lųmas -dažnai pereina į fa
natizmą. Taip pavergtą sau 
studentiją l<omunįstai: siųs
davo į darbininkus ir į ar
miją. Sukurstyti darbinįn- 
kus jąu nebūdavo taip -leng
vą, Bulonės sū šeimoųlis tu
rėdavo apsižitiTėtį apie duo
nos kąsnį ir labai atsargiai 
pasiduodavo kurstomi.

Sunkiausiai gi būdavo sn 
• armija. Jos geležinė draus- 
’. mė pėduodavo agitacijai iš- 
f sįplėtoti. Tik pasidėkojant 
r kruviniems Didžiojo Karo 
Į nuostoliams ir kilusiai dėl 
L jų demoralizacijai, pavyko 
f bęĘeyibąnis ąųgriąnti armi- 
r ją. Tai atlikus,, viskas jau 
f;. buvo padarytą — tik imk iv 
i. Valdyk. . Bolševikai tai ir 

•.../■ i>adarė. Bet pasijutę valdžia 
į jėfjiė pamatė, kad. turi im

tis tokių pat priemoniiĮ kaip 
ir caras savo, valdžiai ap- 
giįiti. Kadangi, jie patys bu
vo . revoliucij os autoriai

7 ir. -žinojo,, kad . maišto 
perai veisiasi moksleivijoj, 

į darbininkuose ir armijoj, 
J ; tai bolševikai tuos tris sluo-

1 lUpius. surėmė geležinėmis 
L pirštinėmis, kurių žiąunG 
r mas daug daug viršijo pa- 
•' .. čįų aršiausių carų žiaurų- 
į. mus. Komisarai priversti

smaugt jaunimą, dąrbinin- 
kus ir ąriniją/^ad patys, ga
lėtų kiek ilgiau valdžioje iš- 
silaikyti- šu jaunimu ir dar 
bįpinkais galima sau pave- 
lytį krėsti šposus, bent laL 
kinai, — Jie tik mintyjo 
užsirašys busimąjį keįštą 
nes jie. beginklai — bet 
smaugt armiją, ant kurios 
remiasi bolševiku valdžia, 
tai jau tikrai pavojinga. O 
raudonoj} armiją yrą dide
lis nepasitenkinimo judesys 

idel visai suprantamų prie- 
žaščių. Maistas nebekoks — 
•visiiotįnis badavimas.atsilie
pia ir ant raudonarmiečio 
porcijos — disciplina, griež
tesnė, kareivių sušaudymai 
tai eilinis dienos darbas. Ar 
gi stebėtina, kad net užim
toj raudonarmiečio galvoj 
kyla klausimas: kokiem ga
lam aš turiu vargti tokioj 
šuniškoj tarnyboj ?. Ir kam 
aš tarnauju?. Pirmiau karys 
tai'jiąudavo carui. Nu, caras 

c tai caras. Koks jis ten bebu
vo, bet bent tikras rusas. 
Dabar gi vyriausių komisa
rų sąraše pilna svetimtau- 
tiškų pavardžių. O jei ir 
vieną kitą rusišką pavardę 
patrinsi, tai tuoj pasirodys 
gruzino ar semito profilius.

, Nestinga ten ne. tik lenkų/ 
„ bet ir lietuvių (Mėžlaukis ir 
. Bukota, vyriausios komisa
rų tąrybos p’ąriai — juk tai 
mūsiškės pavardės ?). /Taigi 
eilmio ruso kareivio sieloje 
kyla pagieža.. Ir. koinisafų 
širdyse kažkas kniečia, tik 
jau .čia kitoniškas jausmas: 
rūpesnis ir—bąimė. Kas bus 
toliau, ypačiai jeigu “ japoš- 
kos” pprą kartų gerai išpils 
kailį’Z

: Pasirodo, kad carų sostas 
išklotas vinimis. Ne- tik Ro
manovui* bet ir Stalinui ne
jauku ant jo sėdėti.

• K,

r ■»
k

Pppįežiaus Laiškas Dominikonų 
Generolui

i

Vatikano Miestas, kovo 
1/3, — Užgirdąmas Domini-.. 
kbiių.' Ordiną Apaštališku 
Laišku Švento Doininiko 
kanonizacijos Septynių šim
tų meti} sukakties i proga 
Pijus XI raginą visus ti
kinčiuosius turėti paįnal.du- 

. rną į Šventą Rožančių ir rei- 
/ . ūkia troškimą, kad katalikų 

šeimos kasdiena bendrai 
7 kalbėtų rožančių. ‘ _ . .
' . šventojo Tėvo - Apaštališ

kas laiškas ? rašytas Domį- 
inkonų Generolui, i Martinui -į Wt/^ pVpiimęnaUą 

J/ .: Šventas .DomiųĮkas hUv9 
Į; •. Joks dįįiš: šautasis, ktūl vos. 
| tik tryĮįkųi metų prąslįnkus
t i»o jo/mirtas jis užsitarna- 

nitas, kurio pMpolffiM ff 
šventa? gyvenimas laįBĮįjp 
kovą Katalikų gažpypįps 
naudai.

šventas Domnųkąą sųprą- 
tp, toliąu ąąkb Ąpąštąlįto* 
ląįŠįąs, kad buvo reįkajo 
pastosią atsparumo, buris 
sudarytu šventą. Karinome; 
nę visuomet pasiryžusią ko
voti m klaidatikiais, jis Į- 
steigė Pamokslininkų Ordi
ną, Honorįjaps Įlį patvir
tintą. Paskui aprašu pirmu
tinę. Ordino Įstaigą —Šven
čiausios Paneles Vienuoly
ną — ProyiĮle, Prancūzijo
je, rožančiaus maldos Jnpšį 
ir jo' išpjatįninąą Toluzojp, 
Paryžiuje ir Bolonijoje. .

Pagrindine Domipikonų 
pareiga, rašo šventasis Ta
vas tai pamokslą sakymas, 
o pagrindine pagalba tiks
liu atsiekti tai maldos gyve
nimas, . ’.

konų apaštalavimas tai mi
sijos pagonių kraštuose, Po
piežius pabriežia, kad pir
maisiais metais, po švento 
Dominiko mirties, Domini
konai misijonieriai jau ske
lbė Kristaus mokslą Graiki
joje ir Turkijoje, ir iš ten 
jie pasiekė tolimus Rytus. 
Iš Ispanijos jie nukeliavo į 
Afriką. Atradus Ameriką, 
Dominikonai buvo vieni' iš 
pirmų j ii mišijonįerių.

Net ir šiandiena, tęsia a- 
paštališkas laiškas, Domini
konų. veikimas prisitaiko 
prie laikų reikalavimo, Dėl
to Popiežius Pijus XI ragi
na Švento Dominiko sūnus 
ištikimai laikytis .savo Įstei
gėjo • kiblių įstatymų.

Kaip dvyliktame Šimtme
tyje, taip ir šiandiena tiky
binės ir dorovinės klaidos 
labai, plinta,. sako apaštališ
kas laiškas.,; Visiir žmonės 
linksta prie žemiškų daly
kų, lyg; jųjų žemiškoji ke
lionė būtų tikras ir amžinas 
gyvenimas. Dėlto reikia pri
minti žmonėms, dievišką tie-, 
są, kad jie persitikrintų, 
jog šis gyvenimas yra tiktai 
aukštesniam dangiškam tik-, 
slūi atsiekti. Šitam idealui 
realizuoti, 'dominikonų tre
tininkai bei . jų padėjėjai 
Ordino veikime gali būti le^

LIETUVOS BAŽNYTINIS
MUZIEJUS

Švento Dominiko kovoje su 
klaidatikiais, kaip tiktai, ir 
semia savo' Sti prybe iš Die
viško Išganytojo Paslapčių 
apmąstymą. Dėlto Jo. Šven
tenybe, baigdamas savo /A- 
paštališką laišką., ypatingai 
pataria rožančiaus .maldą j 
jis reiškia savo norą, kad 
kataliku šeimos -palaikytą 
arba atnaujintų gražų, pa* 
protĮ bendro rožančiaus kai 
bęjimo namuose,.

F r. BwiaventuraAL Pad- 
liukas^O.P.NUOTRUPOS

• Kalėjimuose laikomi: Ra
polas Mackevičius,. Adomas 
Cicėnas, Vytautas Jįoriseyi- 

vienas ViUiiaus miesto . ir čiusj Petras Vaitulionis, VI. 
vienas Vilniaus-Trakų aps- Maniinskas, A. Ulozas, J. 
krities. Vinciūnas, J. Gulbinis, F.

Bet iš tikrųjų tie kalina-’Garia ir A. Bernotas..

RINKS ŽINIAS APIE SU
GRIAUTAS KARO LAIKU 

. BAŽNYČIAS
♦ • • ’ ’

bai naudingi ir 'Žymiai pa- LApaštališkas Laiškas, kurH 
gelbėti katalikų w veikimui. I buvo toks galingas . įranki $ 
Jie ypatingai; gali auklėti 
katalikų Jaunimą, mokyda
mi juos katalikiĮ Bažnyčios 
mokslo žodžiu ir pavyzdžiu, 

Apaštališkas. laiškas, pa- 
galiaus, pastebi laiko pato
gumą veikimui, su besiarti
nančių Švento Dominiko se
ptynių šimtų metų kanoni
zacijos minėjimu, kuris pri
puola. liepos mėnesy, neužil
go po Šventųjų Metų,- . pri
menančių Žmonijos Atpir
kimą.

Marijos rožančius, tęsia

KALINAMIEJI LIETUVIAI • mieji lietuviai bent iki kovo 
./■ : . ' . NEPALEISTI menesio 15 dienos dar nebu-

-------—“ vo paleisti. Vilniaus ir Šven 
Šio mėnesio'13 d.. Varšų- čiionių kalėjimuose -laikomų-’ 

vos rądio ir' Vilniaus lenkui jų lietuvių artimieji asmens 
spauda pranešė, kad šią an- mums praneša, kad jie apie 
trųjų. “retorsijų’’ metu ka- j kalinamųjų paleidimą nieko 
Imamieji Vilniaus. . krašto nežiną.
lietuviai’iš kalėjimų jau pa- 
esą paleisti. Palikti kalėji
muose tik. keturi asmens: 
du Švenčionių apskrities,

Arėjas Vitkauskas.

Pulko Štabas

Kilo sumanymas surinkti 
žinias apie sugriautas di
džioj o karo metu bažnyčias 
Lietuvoje. Prof. Volteris, 
palaikydamas kontaktą su

didelis buvo mano pasitikęjinias mūsų pulko 
štabu!.. O juk aš labai greitai, nuo pulko šta
bo vieno vardo, pamiršau, kad Šiame fronte nie
ko tikrą nėra — pradėdamas persiauti pusba
tį, nežinau ar spėsi baigti: išlindęs iš kur nors 
lenkas taip tau “suvarstys šniūrkus”, kad 
čiaudėsi bėgdamas... Juk, kur “arti”, kur “to
li”. frontas — niekas niekuomet nežinojo. Žino
ma, tas pats buvo ir lenkti pusėje, — ir jie kar
tais patys nežinodavo, kur dingti... Toks jau 
buvo tas rytų..pokarinis karas. Tai — ne Pran
cūzijos laukų baisūs apsikasimai, su betonais ii’ 
telefonais!.* .•

Iš artimų.kąįmų imti vežimu nebuvo galima, 
nes arčiau prie miestelio esančius ir taip jau vi^ 
si greičiau pagriebdavo. Reikėjo laikytis nors 
tokios teisybės, kad pavaromus ‘su. vežimais 
žmones bent lieUnti iš. eilės per dažnai.- .

Tuose Laimuose buvo ir lietuviškai ir lenkis-‘ 
kaį kalbančių. Tai -4 jau. visai geri kaimai. Ki
tur,, pas Vilnių, buvo tokių kaimų,. kad atėjus 
lietuvių kareiviams, tuojau bėgdavo kas nors 
pranešti. lenkams... čia. to nebuvo, tik, kaip 
paprąštai prievartą jausdami, žmones trynėsi,

(Iš užrašų: “1920-tieji” —metai).
šašuoliai. Mažytis, - kiauras”., miestelis. 

“Kiauras”, kaip ir «pats Kaunas, nes eidamas 
gatve matai iš abiejų pusių laukus... Aikšte, 
prieš ją bažnytėle, aplink namukai, —■■ turga
vietė, ne turgaviete, o iškilmingiausia miestelio 
vietą, viesiausiąs vaizdas. v

Mūsų pulko štabas čia pat. Koks čia štabas!: 
Nulipo, atjojęs, nuo arklio pulko vadas, įėjo į 
trobą, sustojo ir pririšo savo arklius prie- tvo
ros keli, žvalgai palydovai -—--ir. visas. “pulko 
štabas’’! Na, nesvarbu tuomet buyo kiekybė, 
svąrbu pats reįkšniiiĮgas: vardas —- “ pulko šta-

. Juk tas reiškia, kąd vietą-gana nepil

ko štabas nėra pareiga pačiam, šautuvus iįžsi- 
!taisant, . šaudytis su . pasirodančiais, priešais.
Taip manydamas apie, pulko štąbą/rainus ir 

v. .. _ . Įoe^išdidus aš išjojau iš šąšnelių Į tolimesnį.
rašo Šventasis Tėvas, Albi-'Į:ainia.gauį;į vežimu duonos parvedimui. Šenai - _ . _ _ ¥ ,
gensu■ buvo išsi;bebuA-o gauta, duona,, todėl mano pasiuntinystė nesiskubino su vežimais, žinoma, pakeisdami
platinusiu ypač pietų Pi’an- j}1Įyu Jai- ji- garbinga, nuo manęs’parėjo karei- 
cūzijoje, ir klaidino visą tą ’ ■ - - ' * ~ ■
Sali- .

Ropežiąi stengėsi’ sulaiky-1 gą, kmp’inilko štabas, už. są'vojuigai^,įt/{ . 
ti tą-pavojingą dilaidatiky-1-^ pąlikdąmąs jį ten,; kUL žinau, jį iipįrukus 

’bę i r pąskąlbč yąj ų prieš ją. rąsipi, aš gąlvoįaųms aukštas inintiš tasemiū 
Tame vajuje ’ daugiausiai. žįrgU Imto keleliim . J' „ ” 7
pas'įžyinejo šventas Domi-1 ko ir skubėti? iš tikrųjų: leųkni neužpto I Toks

vo būti kanonizuotu t. y. 
šventu pripažintu. Nebuvo 
galiipa, kad tas žmogus, ku- . 
riain Dievo Apvaizda pave
da toki svarbu uždarini Ba-hn«7,f 
žnyčįos istorijoje, nebūtų vojįnga, nors ir netoli priešas būtų, — juk Pri
buvęs. apdovanotas aukšto-. ’ ■ 
mis .dorybėmis ir ypatingu) 
Šventupiu. . . ?

. švento .Dopiįnto ląikąiSy

viams; gauti greičiau duonos duoiiosį .kurią 
jie jau svajojo.>. Turėdamas tokią rimtą į^fai* 

+/'*. _/'*?. “M .
— .palikdamas jį ten, kur; žinau, įfiipjrukus

i
, pagaliau, atrodė, nebuvo 

kurija, nori gauti visui^dtn— 
menys apie sugriautas baž
nyčias.' Ypatingai brangi ir 
meniško stiliaus buvo Rau
dondvario bažnyčia, kurią 
pastate grafas. Tiškevįeiuš, 
Yra žinių, 'kad Lietuvoje 
drauge su bažnyčiomis žuvo

Prie Kauno Metropolijas 
kunigų seminarijos jau bai- 

‘giamas statyti specialus pa
statas, kuriame bus įrengtas 

i bažnytinių meno muziejus. 
; Muziejų rengia neseniai į-1 daug vertingų istorinių do» 
. steigta bažnytiniam pienui kumentų,
■ Lietuvoje tirti, remti ir ug- - . ■■ "..

? dyti draugija, kurion įeina VERTINGA PRANCŪZŲ KNY- 
•:'šio dalyko žjnovai menipin-' 
■Įkai ir kiti, ...
/ Vyriausias šios '.draugijos Neseniai prancūzų pitofc- 
tikslas yra organizuoti • re-1* 

t trospektyvaus ir,naujo baž-'l 
nytinio meno parodas, reni-

2; ti bažnytinio meno parodas, I 
muziejus, rengti konkursus, 

_  ________H I paskaitas, steigti bažnytinio 
Pv, Gilbęrt Grosvenor, pirmininkas Nailonai Gpograpliiė ^meno studijas, ' kursus ir 
draugijos įteikia poniai Ann Morrovy Lindbergh Ilubb- < dirbtuves, ir teikti stipendi- 
arą atipinį medalį už prižiūi«jūnĄiadio^ai^ h-nūs, Jas bei pagalpas bažnytt. 
tatyma lėktuvui krypties, kada jos vyras įeke 40,000 niy- . . ;. J„i,įnnH m...
Jin kelionę orlaiviu. Ji vra pirmutinė moteris, gavusi to- u."Įl meinu studųuoti. Tuo 
l-iijovaną ' ; Į budu, si' draugija norruz-

ai AFJE LIETUVĄ

gorius Jonas Mouvvret para
še ir išleido labai vertingų 
knygą apie visą Pabaltijo 
kraštą. Toje knygoje ypa
tingai daug vietos paskirta 
Lietuvai. Knygos autorius 
labai teisingai atpasakojo 
Lietuvos istoriją nud senų, 
neatmenamų laikų, ligi da- ; 
barties. Teisingai Įvertinta 
Lietuvos kultūrine pažangą _ 
ir ekonominis gyvenimas. 
Tai dar vieną rimta pran
cūziška knyga apie Pabalti- „ 
po valstybes ir ypatingai; 
Lietuvą. Tsb.—

kirsti kelią įvairiems dile
tantams ir vertelgoms, ku
rie ne tik kad nekelia baž
nytinio meno tinkamon ir 
galimo aukštumon, bet dar
gi jį smukdo. Bet ši draugi
ja galės, tik tuomet savo tik
slą pasiekti, kai ji bus vi
suomenės, o šiuo atveju y- 
patingai dvasiški jos, remia
ma darbu ir aukomis. •

Į šios draugijos darbuoto
jus kviečiami visi • Lietuvos 
šviesuoliai, kuriems rūpi 
meno,, ypač bažnytinio, kles
tėjimas, o per jį auklėjimas 
ir kultūrinimas krašto.

Draugijos globėjas yra ar
kivyskupas J. Skvireckas. 
Valdybą sudaro Metrop; įu- 
mg. Seminarijos rektoriuj 
kuii.. Pr. Penkausk’as, y. D. 
tT-to prorektorius prof. B. 
Česnys, kun. A. Sabaliaus
kas* čiurlionies galerejos 
direktorius P. Galaunė, J<U" 
hig. VI. .Mironas, inž. A. 
Šalkauskas ir. dailininkas 
A. Valeška. . Tsb.-

LIETUVOJE ĮSIGALI ANGLŲ 
GRĄŽUS PAPROTYS DOVANO

TI KNYGAS.

Anglijoje yra seniai įsiga- 
Wjęs. paprotys švenčių’jirch.. .; 
gą dovanoti knygas. Ten 
knygos dovanojamos ne tik 
vaikams/ besimokinančiai 
jaunuomenei, bet ir suaugu- 
siems. Anglai gražią knygą 
laiko kultūringiausia dova-. 
ną. šis kultūringas anglų 
paprotys kasmet vis labiau 
įsigali ir Lietuvoje. Arti
nantis ,Velykų .šventėms, 
Kauno 'knygynuose. būriai 
žmonių perka tinkamas kny 
gąs, kurias dovanoj a savo 
artimiesiems-

Toks .paprotys ir pas mus.; 
turėtų, prigyti.

• Liptųvą yr,a. nioimpolių ša
lis. Veik yjskas .moiiopoll- 
župtg. Valdžia ir finansus, 
mpnoplizupja talitininkai. *

Dabar Įvedamas cukraus 
monopolis. Projektuojama 
įvestį tabako ir naftos, mo
nopolis. Jau nuo seniai deg- 
tinę monopolizuota.

vardo, galite įsivaizduoti, kaip reikia jaustis 
tam “karininkui”,, kuriam pavesta visą tą ju
danti sąstatą, kuria nors kryptimi pristatyti, .. 
Ypač malonu, kai dar žinai, kad bet kurią va
landėle gali užlipti ant apykaklio lenkas ir sa
vo tarme pasakyti:

—Atsiprašau, ponai! Truput į suklydo! e!'.. ... 
Ne ta kryptimi važiuojate!.,

Ir. — tave pasuka į visai kitą pusę : atgal. 
Žinoma, nuginkluoja, atima arklį, gerui dar, 
kad i kurį nors rėžimą lįepia sėstis, ir šalia ta- ' 
vęs. joja nepažįstamas kareivis perdaug jau . 
apginkluotas — laikydamas savo šautuvą ran-. 
kpje. ė'tavąjį persimptęs per petį...

Tokį jausmą aš suprantu- ir gerai žinau, ko- , 
kie žodžiai vartojami tuomet, kai. Valandėle po 
valandėlės lauki ąūf savo sprando neprašyto, 
kitaip uniformuoto svečio, o čia tau kalba veži * . 
kas,; tyčia gerą ratą prieš išvažiuojant pakeitęs 
tuo, kuris kadaise buvo ant ašies- to vežimo, .ku
riuo jo garbingas protėvis su nemažiau garbin
ga savo antrąja, puse į .togų \važinėdavo... .. 
f‘šimtas perkūnų.’1 tokių. derybų metų būna .
pats švelniausias posakis: galima sakyti iš.ne-

• dirbtino šilko:.. -. • . .. 7 • • ’’’

Po išvažiavimo .iškilmes/ panašios į minėtą
ją (ratų maustymąs), aš pagaliau išsijudinau 
atgal* Reikia pasakyti/visa kas buvo atlikta 
labai greitai, neš lietuviai žmones nebuvo bent / / 
(jpo.zJcioiiįpyiai iš esmėm jeigu Įr-niovė senes- t 
pins ratus imt .įišių, tai. loto nenorėjo Imti tik- >' 
tais priešais man iy mano tikslui tais rėži- •

geresnius.-ratus blogėsniais, iš įvairių pašalių 
ištrauktais,.kad paskui galėtų sakyti:.

—Žiūrėkite, poims karininke; (o aš'tik vir
šija !)\-negaliami Ik1 važiuoti, — luileiskite mane, 
atgal, paimsite .iš kito, kaimo .vežimą!’ . Dabar 
perdekite;-į kitą vežimą!., - '

Kaį visi sukeičia, vėžinių dalis, kad iš tikrų
jų vUa. gurguole, būtų, verta . invalidų .eismįos

, i. /
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Bukime Ištikimi 
Savo Karaliui

t

CAMBRIDGE, MASS Supratimas, Sumanumas, 
Tvirtumas, ^Įokgjimgs, Mąl 
dipgumąs ir Dievo Baime.

Tad kas yra toji Kristaus 
valstybės vėliavai Toji vė
liava yrą tas baltas drabu
žis, kuris, yra duodamas 
kiekvienam žmogui prie 
krikšto, kuomet jis ar jį 
pastoja Kristaus Bažnyčios- 
Kataliką Bažnyčios piliečiu

plikini Istiliimį Sąvo &rct: 
, ■ liuL ,

Ąpkąlbėją nors apląmais 
bruožais Kataliką Bažny
čios,, kaipo Kristaus valsty- 
pes tvarką, kurios mes esa
me piliečiai, kad tos tvarkos 
palaikymui, reikals yra, kad 
piliečiai būtu auklėjami tos Tas baltas drabužis reiškia 
valstybės dvasioje, tai yra,1 paįorunią —- nekaltybę,, km 

' rį kiekvienas katalikas pasi
žada, per savo gyvenimų 
laikyti švariai nesuterštu ir 
jį ginti puo visokią išnieki- 
ąimm ’ ■; ’ .

Kadangi padorumas —ne*

Jau ■keleiviniuose oriaiviimse įvedama ir miegamieji k ambariai, kur sklidimo mę 
tu.keleiviai gali sau ramiai miegoti. Čia parodoma vienas iš tokią miegamąją kani
balam • : ' • . • ‘ \

uos vakarų jie buvo sūsirin- 
kę į. saro skaityklą, kuri bu
vo. apšviesta žvakučių švie- 

Įsą ir .papuošta tautinėmis 
j vėliavėlėmis. ' Tautos šven- 
Į tei paminėti buvo paskaita., 
o po to sugiedotas Tautos 
himnas.

' IjUDNIA, rtimiin- r.<iM

kad jie žinotą tos valstybės' 
įstatymus ir ją tvirtai lai
kytųsi.’Taipgi, kad. tą auk
lėjimo darbą atlieka iy. pri
valo atlikti tos pačios dva
sinės valstybės Katalikų B a 
žnyčios įsteigtos" ’ mokyklos. >ąltybrtr“aniF 
Tolinus, eisime prie apkalbė
jimo valstybės vėliavos. Kaą 
toji vėliava? Ką ji reiškia 
valstybės gyvenime? Ką reb 
škia ant jos antspauduoti 
ženklai? Tai yra: Išmintis,

matomę jo darbą. Tiktai 
žmogaus, kalba, q labmmiiar 
darbai parodo jp vertę.

Pamatę bile kurios mate* 
rijalės valstybės pilietį, mes 
irgi tuoj nepasukome, ai* 
tas žmogus yra geras pilie
tis, patrijotas,. kol.neišgirsi- 
me jo kalbos ir. neųiątysime 
jo darbu; Tai yra: kaip" jis. 
išsireiškia apie savo valšty- " 
bę, ar gerą! -atlieka’ savo pi
lietiškas pereigas.

Pasaulines, valstybės; kad 
užtikrintą . sau gyvavimą, 
visados stengiasi įvairiomis 
priemonėmis žadinti savą 
piliečiuose patrijotizmo jau
smus, nes žino, kad patrijo
tas žmogus, mylintis savo.. 
valstybe, visados bus jai iš
tikimas ir noriai pildys ša» 
vo pilietiškas pereigas. Kuo 
met valstybė susidaro iš pa
iri j fotą piliėČią.j tai ji: yra 
tvirtu galinga. Tas piliečių 
patrijotįzmas ' apsireiškia 
gerbime savo valstybės vė • 
1'i‘avos. Jeigu piliečiai liebe- 
gerbia savo valstybės vėlia
vos, -tai. tuomi pat jau aišku, 
kad jie nebegerbia ir savo 
valstybės ir tokia valstybė 
jau randasi, ant pražūtie.^ 
•kranto. • . . •'

Kataliką Bažnyčia visa
dos stengiasi sužadinti-Savo- 
nariuose piliečiuose doros 

......... .w ___ _ ____  1 jausmus. Ji žino, kad kuomi
prįe mūsą brangios, organizacijos Įdlnięs organizacijos. daugiąus bus kataliką tarpe

iriais duoną, vežti. Tikrai, praėjo labai nedaug 1 
laiko nuo mano paties atvykimo. ■ ■ ■ . ■

Vežimai riedėjo gerai, gš tursenau žirgu ša
lia, kelio, tai truputy aplenkdamas,- tai atsilik
damas. Vežikai kai kas kalbino, bet apsiribojau 
trumpais atsakymais, kad, perėjus mums į. 
4‘•kaimynišką” pokalbį netektą ir vežimą riedė
jimą iiulėtinti, kaip tokiais: atvejais būna, (grį
žtą iš tip-gaus, paviję vienas kitą kaimynai..).

Tuojau, nuo artimiausios kalvelės, pasimatė 
ir šašuoliai, kaip.ant delno* Juk. čia pat! Kuo
ne minučių reikalas! Ramiai1 nusileidome kele
liu, vėl nuo kalvis, artėdami į miestelį. Mano 
vaizduotėje tebestovėjo pulko štabas.

Kai priartėjome prie pat miestelio, prieš 
bažnyčią pamačiau dar . arklių pristatyta, — 
matomai, daugiau musu raitelių atjojo!... Ge
rai! Drąsiai joju prieš/visus -vežimus. ’.

•; Man pasiekus pačias pirmąsias trobas, iš 
vieno daržo išbėgo žmogus, kuris neseniai mate 

. mane išjojant, — dabar jį nustebino tokią aki- 
. plėšiška mano drąsa-.. . "

• —Kur tamsta joji!.. Prie-bažnyčios,' matai, 
lenkai k • . .... ...

. ' Man tereikejo vienu rankos su žiūronu kils
telėjimo. .'Taip, — prie arklių stoyėjo ne lietu
vių, kareiviai,., Dar negaliu tikėti, sakau: • . 

y. . — Boti-.pPjdkp štabas!:. ’
—rKur ten -r- pulko štabas! Kai tik iš mies-

• telia išjojai tamsta, tuojau iš iniško pasirodė
• raitelių būrys — daug didesnis už štabo .žval

gus, tai štabui kaip mat. išjojo į priešingą ..pu
sę, — nebuvo, prasmes susiremti!.. -į. • ; ■

ženklai yiu dvasinio pobū
džio, tad nies negalime ma-; 
telijaliu būdu nupiešti tofš 
vėliavos išvaizdos ir jos žen
klą. Jog pamatę bile kurį 
žmogų mes negalime tuoj

LDS. Kuopų Susirinkimai 
HĄRJilSOOEARFEY, R. J. 

. LDS. 15 kuopos susirinkimas i- 
vyks balandžio 10 dieną, parapi
jos svetainėje, 6 Dayis Aye. Visi 
nariai kviečiami atsilankyti,

LOWELL, MASS.
LDS: 97 kp. susirinkimas įvyks 

na yiįkare. Atpikite visi. . Gera 
proga darbininkams ppįsirąšyti 
prie yienipteįps darbininkų orga- 

. nizaejjos. . . ;

• ę. BROOKĮiYH, N.AL
Balandžio 15,. tuoj po sumos į- 

yyks LDS. 10 kuopos susirinki
mas. Taigi kviečiame visus nariu, 
atsilankyti į šį susirinkimą ii’ už- 
simpkėti mėnesines. Atsiveskite 
ir savo draugus, prirašyti.

ketvirtadienį,, balandžio 12-tą die- i. LAWRENCE, MASS.
ąi.j LDS. 70 kp. sasirinkipiąs. įyyksi 

balandžio 15 d -, tuoj po .12. va
landai. Kviečiame, gausiai sueiti, 
nes turime keletą svarbių sumą, 
aiynnj. . Atsiveskite ir sayo drau-‘ 
■gus(ės) prirašyti.

pasakyti ar tas žmogus y dorų žmoiiiųVtiionii. Ji bus . 
doras,, išmintingas, kol neis-. tvirtesnę, galingesnė. ’ Žmo- 

gus negerbiąs padorumo —. 
nekaltybės negali tiuūti sa
vyje išminties ir kitą žy- 
mįų, kurias vadiname Hven- 
tosįps Dvasios ddvanoniis, 
nes Šv. Dvasia savo dovanų 
bįle kąm nedalina,

Katalikų Bažnyčia tūri 
gąlįngas priemones, kurio
mis savo nariams gali pa
gelbėti. atsįkelti, jeigu, ku-. 
iiam iš ją tenka paslysti ir 
supurvinti savo padorumo 
rūbą ir atgal atgauti tas žy
mes, kurią, susiteršę gyveni
mo klaidomis, žmonės nebe
tenka/ Tomis priemonėmis 
yra išpažintis ir atgailos sa-. 
krainehtas. Todėl jai ir gy
vavimus yra užtikrintas am
žinai, '■

. Materijalės valstybės tų1

priemonių neturi,; todėl ir 
jų gyvavimas yra tiktai lai- 
kinas..oįiemLiržmas, Jin gy
vavimas gali būti pailgintas 
ir sustiprintas, jeigu jų va
dai supranta Katalikų Baž: 
nyčios galybę ir pasikviečia 
Ją sau pagalbon, kad palai
kytą piliečiuose doros sąvo
ką, arba jėigii ii; formaliai 
nekviečia talkon,, tai. nors 
netrukdo Jai veikti savo vy
liose. Tai tokios materijales 
valstvbes . ilgesnis gyvavi
mas yra užtikrintas. Ąlat ii' 
materija lės valstybės tvar
kos palaikymui neužtenka 
vien, kad piliečiai būtą tik 
patrijotai, bet reikia, kad 
jie būtą ir dori, ir išmintin
gi, ir turėtą visas Idtas žy
mes, kurias kiekvienas pa
dorus žmogus turi. •

13.

NEWARK, K. J.

LRS. 14 kp. mėnesinis susirik 
kimas įvyks penktadienį,, balan
džio 13 d., 8 v. v., Šv. Jurgio dę 
jos .svet., 180 New York Are.. 
Newark, N; J. Visi .nariai prašo 
ini atsilankyti..

BROOKLYN, K. Y. ;
LDS. 12 kp. mėnesinis siisirni- 

kimas įvyks balandžio 15 d., 6;30 
Vai. Karalienes Angelų para
pijos svetainėje, kampas Robling 
ir 'So. 4tli gatvių.

Taigi malonėkite visi susirink
ti ir užsimokėti duokles, kurie e- 
sate skolingi. . Nepamirškite ’ ir 
napjų nąi’ių atsivesti prirašyti

PROyiDENCE, R. I.

LDS. 11 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks. sekmadienį balan
džio 15, tuoj po. sumos, bažnyti-. 
nė j svetainėj. Svarbu, kad visi 
šiame susirinkime dalyvautą ir 
užsimokėtų duokles. Parodykime 
gražų pavyzdį kitiems.;

J WESTFI^LD? MASJS. .
LRS. 111 kuopos susirinkimas 

įvyks • sekmadienį, balaiidžio. 15 
d., tuoj po sumos, Šv, Kazimiero 
parapijos salėje; Kviečiami visi- 
nariai ateiti. Taipgi atsiveskito 
savo drąiigus pritašyti prie Šioš

BARNIAI. Varėnos valse. ’

TARDĖ ; ‘
šio mėnesio:!;, d/į Varėnoj 

policijos. “posteriinką” bm ... 
vo pašaukt i šie. asmenys: J< 
Skliutas,. P; Poškus, B, Ka* 
Šėta ir J. f’esokąs. Ten būva 
klausinėta, kiek jie turi me< ■ ■ 
tą, kokį mokslą, yrą ėję, ko** 
ki turi liejadomąjį turtą^. • 
kuo verčiasi ir tt. Užklau
sąs, kokį u tikslu to pas juos 
klausiama, policija neatsa
kė. Manoma, kad čia kas 
nors bąs įkšes sąru ilgą Jiė* 
žuvį,

MIKALINĄ. BangeWq yąkč,
^žmuu išlalu Įhniuis.

it Vili į. Ryt. ’ ’ j'ašo, kad va-*. 
sario 1(> dieną cįų buvo ąur 
šautas ’ Gubėrtąs’

. Jo žuvimo. yįetėjię įjrįtekejn 
daug kraujo. Kad tą vieta 
įjūbūtą žmomą 
ma, žuvusiojo Rukšėno, tm 
vai prikrovė krosnį ąkąm; 
ną, ketindami pavasarį tojo 
vietoje pastatyti kryžių.

Bet štai kovo mėnesio G 
d. po nakties rasta visa krū
va akmeuą išsvaidyta po.; 
laukus. Kas taip padare —r 
nežinia. Bet spėjama, kadį 
lietuviai tai p negalėjo pada-t . 
ryti. Tai bus svetimąją-dar< 
bas. t'”

Nubaudė Vasario 27 d. Vil
niaus - Traką apskrities sto 

j rasta imlniujė piniginėmis 
, baudomis šiuos vietos ir 
pylinkes lietuvius: mokyt. 

| Vincą Makaręvivią 50 ūuks. 
įarbn ‘J dienomis arešto, o 

\ j Antaną Kažikonį, Vincą A- 
kulavičių, Adomą Ąkulavi- 
čią ir Kazimįerji. Galicką— 
po 20 auka, arba-d d. arešto. 
Nubausti nevą už nelėga- 
lauš susiT’nikįmo sušaukimą 
ir bažnyčios įiataisymui pi- 

m igą rū ikiinįg^ :-----
' Mat, bąvo taip; Kartą vie

tos klebonas kuii. Raupelis 
kvietė parapijiečių atstovus 
susirinkti -į zokristiją, kur 
norėjo . pasitarti. bažnyčios 
dengimo reikalu. Bet para
pijiečiai nesutiko. Nieke.no 
neraginti'. po pamaldų jie 
susirinko .į parapijos namą, 
kur paprašę ir kleboną. Bet 
klebonas taip pat nesutiko. 
Čja susirinkę . pavapi j iečiai 
(be klebono) išrinko para- 

.pijoĮkkomitėtą,- kuriam pa
vedė rūpintis bažnyčios sto
go dengimo reikalais ir tam 
įgaliojo rinkti pinigus. Tašl 
ir buvo vykdoma.. Ret, ma-i 
tyt, kas nors klaidingai , apie 
visą tai pranešė , storasti j ai, 
p šį ir nubaudė žnumes.

Rudnioje. yra valdiška 
mokykla,, kur . mokytoj auna 
B. Rondomanska. Mokyklą, 
lanko vien lietuviu tėvu vai-

Telefonas; piaza 1850.

JONAS GREBLIAUCKAS;
Graboriąs ir Balsamuotojaji 

423 B. PAOA STREUT, 
BALTIMORE, MD.

Okupuotoje Lietuvoje
vėliavas šat romis' nukabino, j kaį. Lėiikas tik vienas; bet į 
Paskui buvo užėję peš Vac-j įp fa« jau iš mokyklinio ai)i-j 
lovą Juodzevičių, -kurio me-Įžiaus išėjęs.. Lietuviai tčvai-i 
dy'je buvo iškabinta viėnuĮbuyo parašę mokyklų jilspe-į. 
vėliava, ir surašė-jam prp- j ktoriūi rąstą, reikalaudami; _ 
tokolą. Po t o ( 7 vai., ryto) j įvesti Rudnios mokykloje ' 
policininkai buvo nuėję . pas j lietuviui . kalbos pamokas.' . 
vietos “Ryto.” skaityklos.!nes .. mokyt. Rondomanska ; 
Vedėją p-lę ■ Yi]činskaitę,|Rotuviškąi nemoka ir be to1 
kur jos bute ir skaitykloj| dar reįk.alauja, -kad tęvai su 
padalė kratą. Krėtė per tris savo vaikais namie kalbėtiį- 
valandas.-’ ■

Tačiau vietos lietuviai gy- 
Įychtojai dėl šio. įvykio neini 
šiminę. Vasario 16-tos die-

Ąs vis dar nenorėjau tikėti nė įspėjančio ' (iii pat, pasukęs iš kelio, ir ąš sustojau di- 
žinogaus kalba, ūė savo akims. Bet -pagaliau pa- deliame griovyje; J;į ne arklio galėjo i/ nešima- 

• . - lyti. Matydamas,, joą vien bėginiu

VILK. - TRAKT A PS K R

■ Grėl i Cinai: tyemčių. vul-s. 
Už tautiška,Uc/iaVius $urar 
šę.:protokolą. A'ašario Ip d. 
vakarė čia . buvo atėję, iš 
Gervėčių . du pcdicininkai; 
kurie saugojo. Geliūnų 'so
džių per Visą naktį. Kai 
prašvito vasario-16-toji die: 
na, šie policininkai- pamate 
beplęvesuojaučias ant me
džių, ir kryžių trispalves lie: 
tųviiį tautines vslūivn<

CHAS. B. KUCHAUSKAS
LIETUVIS GKABORIŲS 

ir Balsamuotojas
687 S. Pąca St.
Baltimore, Md.

Laidotuvėse’ patarnauju gerai.
ir pigiai. Pagrobus paruošiu/.

Nuo 75—100—150. ir aukščiau, 
Tel._ — South 0083.

Pavasaris 
Lietuvoje
Reguliarus,. nuolati
niai. išplaukimą! per 
COPĖNHAUA pato
giais turistinės -klą- 
sos • laivais. ‘ Visi 
kambariai iš lauko, 
su maudynėmis.

Maistas geras, 
informacijų klau

skite pas vieti
nį agentą arba

75 Statė St./. 
Boston, Mass.

5moA6W^NEWTO»k"

i si.... lenkiškai. Taip pat. viii į 
i kam •' draudžia lietuviškai į 
:• kalbėtis ir mokykloje. -. i 
i Vasario 21 d. i šia moki-1 I , ' c *»
1 klą buvo atvykęs mokyklų 
i inspektorius p.. AVojnar. Jis 
! teiravosi, . kas rašė vietos 

‘neišsipirk-: žmonėms- prašymą jr ta pro-; . 
siu".’ kad ir . su keistu Jausmu po pažastimis, ga pagyrė vietos mokytoją... 
nušokęs nuo arklio užguliau griovio krantą., iš- ——:--------
tiesiau karabiną,—tegul “perka”;.. GRYBAŠE. Varcndu' r.aln. .

Jš Idtoš pusės, taip pat .iš tolinu> niiško, rna-.; . -- J •_
tomai sekė tie patys pulko.štabo žvalgai. Jie.> Vasario 1(> d. buvo paiiii-. 
pamatę mane vieną eujamą gero raitelių būrio, neta Lietuvos nepriklauso^ 
pasirūpino joti “mannosius,:’ sutikti...' . mybės šveide, Iš pat. ryto Jųs Esate Swpančiotas ■

• Kita rvta, prieš pačia vesią aušra, manės—pnanie sodžiuje suplęyesaAo Ir sU «sutrU4iįaiS’‘,nerva;iS _ jaui-iic 
atjojusio “iš nežinomos‘šalies’ ' - husigando-y?lia,Vos; KrJeV' 
pulko gurguoliniukai, buvę nugrūsti labai toli rlose Vėliavose blpo žodžiai: k-as. • sateikuums geresnes dienas— 
i užpakalį. • " ■ ’ ■ ‘‘Broliai, paminėkim Lietu-•

: /-^Lenkai . —iš - karto užpuolė Jie..manė.: vopNvpi’ilxlauy‘>ni\J)espve.u-   ..........
" —Ne lenkai, bet dųokitė n'iąn vitalo! - - ta- i06’ Ueilgat plevėsa; yp yžvahfinlmas; imNiKą kurį Gy-t
runų, pamatęs rūkstančią virtuvę ant ratų, dabar piimnodanm ,vis<w.vabtyny-'
toji (Udžiapilyč man tą- akimirkšnį atrodė ma- vėliavas- įmenie ir ■enu/.tnr- 
loiiiausia hiitylif. pasaulyj p. n« Vakar besivuo-’ p-'“’
fe gabenti duona visam pulkui, aš‘buvau likęs ni-enąs nepasaKe. i asKUi m- JtJs. vag^it0 geriaus, _ miegosite 
pats bė'gero kąsnio burnoje... ’ ' . SM mm papasakojo. ia i. tprn lalio i1!WVthfltĮU TrisdeSimuosdiv*

Kni’knrmvvd ėiii nra-nrHio'mi kivon kntdiu- LiublilU) atsikimislęs lenkas’ 'ntj treatiuenias e .Vieny poterį Kai Kalt IVliU (JO pi o malu SU K<1\os KąuiHi . . .. .x, gaukite tlknįj į — giirantuotas.
kais, aš atsiminiau vakar išvirt tįsius, griovyje '1 Kondrakevicius. I <>li- - -
šašūuoliu pabėgėlius..• . . . , emiųkas surašė piotokolą ii .

. —Kažin kas ši rvta ta virdulį kairia■?!..;— i pasakę, kad. už veliant iska- 
littiiKiniąur ' ‘ •
■\ (lįfl.į— lenki.i- pulko štabas, “kiiris taip pat!s'iJ kalėjimo pnsrdrti. 
teikia tikrumo iv .įiepaliečĮainas" liejudomybės įjfą šio įv\ kio tos' dienos., 
įsjjūdį saviems karejyiams4 kad gal ū’ž pusva-. paniinejiiiias buvo negali- ” 
landžio kito užleisti vietą siivo p riešo ’ lokiam 
pilt ‘ūfcpaliečiamam'’ pulko šlabui;..

’ / T<il<s -buv’b mūsų karak k- 
Kalnias, 1932-V Į-21. d.. •• • . • ■

Iii. O • V vilti \ clc* | \ vili

Daug, rargo ,jie. turėjo, kopsimi

sakiau. Stabtelėjusiems vežikams r,-
. .—Atgali.v Grįžkite!..

ISūprato. Be derybų, kad kam ir ratas po vi
są ilgiausią ašį nuobodžiausiai’ smukinėjo, nu
važiavo atgal. O aš, žinoma, buvau geras kris
las stovinčių prie bažnyčios lenkų akyse. . . Bet, 
ar jie manęs vis dar nematę, ar žiūręjo — ką 
aš darysiu toliau, tik. nejudėjo iš vietos. Tuo 
metu iš miško išlindo siūbuojanti nauja raite
lių eilė. Tai — lenkai..

Kokia prasme man stoviniuoti ir .gal rodyti 
savo skaitą veidelį lenką žiūronams, arba lauk- 
tiį kol; ilga raudona lenkii vartojama prancūziš-*! 
ka kulka “atsegs apykaklį';... Ąš, įąr žmogelio, 
patariamas, nudūmiau aplink miestelį Ukmer
gės kelio link..... . • ••

Tur būt, ir lenkai, kaip iv lietuviai, dažnai 
klaidžiodami, greitas nesuprato, kas aš ir. kur 
joju, nes tik jau atsistojus žirgui ant kelio į 
Ukmergę atsiskyrė nuo jų naujojo..būrio iš miš
ko įgiteliai. ir pasileido kryptimi į mane... .

• Fa vi jau dideli platų ir gilų, šiaudą; prikrau
tą vežimą su b.egąnčiaiš iš Šėšniimliaųs ...žvdais. 
Fąmaię vyli,, jie. iš .susi jaudinimo su savo di
džiuliu vežimu išvirto į griovį.-Aš įirajojąti pro 

-šiaiĮduosę iiuskendusias asinei lybes, kurios
knibždėjo.; vi emis rankas arba kojas į orų ./šiau
dų tarpe buvo išsivežamojo; greitosiomis pagailą 
to turto; dąlis: etažere, senas grnmdlbnas su .la
bai plačia dūda, vieduiis. lempos didžiulis “ne
begyvas” 4ddiošas”. I.. ’ ' •

Nuža-Tone

Nuo Sustingusių Sąnarių 
. .Niekis nei'.vl.ųys laukįvtaii ju* 
mi susUti>i«MU’. Kk.itt>lAntut i'iuanuj, 
kaųi . ras. Mknts Bntrjuimj* ski* 
ANi'llOK P,uit l;xiH'll?nu. . įtrinkite’ 
ii .tenk.wwi' l'atn<F.xv. U.'iii ir apnšk.'tc 
flajidiiMtt- banda u. l'.riiais Wigiaus)ai$ 
ai.MUkvn.ri’* rMnnkitė l'ain V špeljctiu 
Vijk.ūais it t}Ut\ iki tkVcnRVSs.

Ikun b xreUevii .yni labai pershun- 
ki.ihov j>čr viJa ir jtix galite Š|liUi »u 
k 'kiM sreitumn varcutu skausmas lauk. 
\i" i*- w.''i£”č’£ Įs.yna,JSv. ir 7Cc.-* 
*kirtius-' avlui’H. jb ii'kviiiiįs.
Tiktai tikrasis turi Inkaitr vatsbaicnMK

Dvasia (Varo kūną turtin-į • 
gu. r AIN-EKPEILEE

Nieke.no


Į; Antradienis, Balandžio 10 d., 1934 ’ ■
6.

Matulevičius, Prof. Eretas, 
Ministeris Balutis, Dr. Pa
kštas, Juoz. Gabrys, Art. 
Žmuidzinavičius,

Ponios Pikčilįngienė, Vi
leišienė, konsulai — Kalvai
tis, Žadeikis ir eilė. kitų.

J os gabumai visuomenes 
darbe, svetingumas pasiekė 
Europą pirmiau negu ji pa
ti. Jai parvažiavus atlankys 
t'i Lietuvą i r kitas Europos 
dalis 1925motais Lietuvos 

' inteligentija, moterys ir vy- 
I vai, ponią Nausėdienę labai 
| maloniai priėmė ir iš lydėjo- 

J Jie nustebo jos iškalbingu
me • Į mu ir gabumais- Katalildų 
lėŠo- ‘ draugi jos Centru s

mis. Antanina Nausėdienė Pastebėjęs, jos gabu- 
daug dirbo 'Moterų Sąjun
gai. Kiek laiko ir pinigu h : r - . . t — ,
praleista, kiek sveikatos ir fn^s Selm^ ' . ■ ; . . 
energijos išeikvota, Įtiek šir- tauttj ^vmūš. žmones 
dies'idėta ir kiek daug irVm I™ 
^andžinHt^^ 
tet".-. ‘ • asmens svarumą., • ••

o . Į Jau 25 metai-, kaip ponia.Ponia Nausėdienė buvo ’ . pr ISausediene visuomenei dir- Kat.-Federacijos centro vai-1-.. v . v. . , , \ . . .. - ' , v - ' ba. Si meta švenčia jukinedyboi vice-pUTii. net keliais, . / v „ ,•Į 1 -• < - v *, ju. Kovo 4 dieną, 7 vai. vaatvejais. Buvo nare Amen-'t1 t • . m 1 m < kare buvo surengtas bankie-kos Lietuviu Tarvbos; Tau-1. . • 1 • « * =» t •, . 1 . 1 tas .jos pagerbimui, Akade-tos Fondo centro valdvbos . S-Y •• • 
iždo globėjaSLRKA. ėent-l .

vienintele 'moteris' atstovė WORGESTER, MASS. 
1918metais delegacijoj pas i .. ,• •
Jungtinių Valstybių Pi^zi- Party”, Koleyijosi
dentą W. AVilsouą dėl Lįe-. Naudai ‘ '
.tuvos Nepriklaušomybės rei Balandžio 2 d.. Velykų 
kalų.'. - !dvasiai tebevyraujant, šven

P-n i a Nausėdienė yra S v. (-0 Kazimiero parapijos Tė- 
Kazimiero Akademijos Re- vų Marijonų Rėmėjų Sky- 
mėjų Draugijos organizato- i’ius, suruošė' “Wli’ist Pan 
rėi kuri veikia nuo 1919 ine-į ty” bernaičių kolegijos lie
tų, kovo .4 d. Ji parašė kons- turtingų studentų sušelpi-1 
titucijai projektą, davė mui.

Vakarėly dalyvavo gerbia-

| KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE
itattuUUJIiUU

Žymios Veikėjos Jubiliejus

r CHICAGO, III.
r Trumpa Ąpzvalį/a i;s Poiiios 

Antaninos Naušėdiemm
■ . . metu darbo

I 

.. ''k ■ 

■ Ė'

,L

v

L

Tautos Fondo $5,00.0 Kata
likių Moterų draugijai Lie
tuvoje. Atvažiavus Lietuvos 
moterų atstovei, ponia Nau: 
sėdienė jai daug padėjo. . - j

Pati viena Karnielavos.j 
mokyklai aukų surinko virš] 
$300,00. Būdama Moterų Na! 
jungos centro . iždininkė 
seimus važinėjo savo

mus nof(jo statyti • ])onią 
Nausėdienę kandidate i Lio-

Antanina Nausėdienė — 
Rundvičiutė yra gimusi Lie
tuvoje,. Sėduyoj. t Ameriką 
atvežta vos 6 įlietų amžiaus. 
•Tos tėveliai, Kaziinieras ir 
Karolina Runovįęiai apsi
gyveno Cllicagoj* prie Šv. 
Mykolo parapijos, No.rtli 
Side, kur ' Antanina augo, 
pradėjo ir užbaigė šv Aly- 
kolo parapijinę mokyklą.

' Tais laikais lietuviai nS 
nesvajojo apie aukštesnes

,* mokyklas, bet jos tėveliai 
j leido ją į “The Hely Fami-

; j • • ly Aeadeiny”, kurios ketu- draugijai vardą, sudarė pla-i Vakarėly dalyvavo gerbiaJ 
rių metų kursą'Antaniną q1Us. ji išrinkta pirmoji piT-:.mi svečiai: kun. Puidokas, 
baigė su pasižymėjimu. nuininkė ir gražiai . pirmi- Marijonų Rėmėjų Centro 

. Baigusi .akademiją, . kuh.įniukauja per 15 metų. Po-. pirminmkaš, kun. A. Mor- 
Staskevičiaus^ buvo pakvies- nia Antanina savo iškalbą kūnas, kolegijos mokytojų

. ta mokytojauti. šv. Mykolo • '• ' ' — -• ’
parapijinėj mokykloj. Mo
kytojauti'jai sekėsi. Moky- 

. tojavo iki- ištekėjo. -.
P-lė Runovičiutė, .buvo 

| : - Nortli Sidėj visų mylima ir 
•į < gerbiama mokytoja. Ištekę;

. jusi už. žymaus, turtingo 
Bridgeporto biznieriaus ir 
veikėjo Izidoriaus Nausėdą,

. • ponia Nausėdienė ir jos ga
bumą! terĮdgepofte tuoj pa-

4 stebėta, šv: Onos moterų 
pasalpinė draugija, išrinko

• ją. pirmininke, kur p-nią 
I Nausėdienė pirmininkavo 
per 10 metų. Atsisakius nuo 
pirnnnihkavimo pareigų,

| 'draugija apdovanojo ją dei- 
j mauto žiedu.
į • • • 1914 metais kada steigėsi 
j Moterų Sąjunga, ponia Nau

baigė su pasižymėjimu.

į sėdienė buvo viena jos orgži-

4

3?

- w

i 1
i •* I “DARBININKO” VAJUS

KONTESTO DALYVIŲ STOVIS
Šio mėnesio 7 d, kontesto dalyvių stovis buvo sekantis:

Koiitestantas Balsų.
......4745 
...... 1399 
Mass. 1156

» Kun, j. .Biilžikas, S. J..... ;. ...
Į Šv. .Pranciškaus parapija,, Ląvvrerice, Mass. . 

Prniiciškdmj Vi cnuol i jos Dr-ja, So. Boston, 
|.Šv» Juozapo parapija, Lowell, Mass,.,... ..... 
' Leonardas Kumpa,“ Moiltello, Mass......... 
[Šv. Pranciškaus jiarajiija, Atliol, Mass....
j Šv, Jurgio parapija, Nonvood, Mass,.1,.... 
flC P. Tamošiūnas, Ilartfiord, Coiin... ; .,,, 
,K. J. Nadzęika, Naslma, N. IL /. ....
L. I). S. 5-ta kuopa, !Vatorbury, Conn...... 

' L. D. S. 8 kuopa, Čambridge,.Mass....... ..
■; šv. Kazimiero parapija/Providonce, R. T..-J... 
! j L. Dj S. Į08 kuopa, Worcester, Mass.., f. .. *. 
b F.. A. Kopdrotas, Philadelphia, Pa..........

m • l, uu 1 tt z< ir ' .v: {TiiHnih’’ D* D. S. 74 kuojia, Mancliestcr, N. H..., ....Chief Steivard Harry G. Moore ne.tik7 rą gcias junnijĮ- .. TnA_ni1A TVAJn;.{o q;T.nni-nn Pn 
kas bet taipgi-ir neblogas piešėjas kaip šis vaizdas paro- ’ Jv/‘ l. V /J ’ ‘4/.. r. ‘ '
t ’J. .'V . K -, ’L iH. .o;aniu- r<vnm- 1-n B. Miciumenp; New Britam, Conn.--------- --ido. SĮ ymzdij -318 nupiešė de.l lanoJ(riaiiVkn-. Tj. T)/S. 71 dutopa; Rochester, N. Y.....;...... 
name jisjąnauja Varzda.spmodo1e.g11n m Tsi.vilnil. R

j kur dabai' i ia.sillails.jtas p. Tusu • __ .___—------ Banioniene, Del i'oit, Mieli.,.......... ......... *
T-ius l’oniosr Kitndd.SiiH^ioaiS Kii'nWš7^nYstei7TV(asR...».......7 
členė, Šukienė, .landžiuiiie-žy^^^®. TTa^ffi, ......
nf, jTelionienė, Vaiteklinie- A i?-,103 ™’ a<H*'a’ Pa- ■■ ■ ■'
ne, Jurgeliumene^ (r.iu elau-*;'Qna R o m ai iškilme, Bridgejmrt, Conn, ;•/.... 
skįene, Ąlovošieiiė, Bocnis- Pundžius. Mont.real.. flanada...
kieno, Paruliene,. Morkunio- Ų s. 20 Kuopa, Cliicago, TU.
nė, .MėtrikeyiČieuė, Plitno-;p]a^ąn Irileikytė,AVorcester, Mass.. . 
kienė, Daučienė, . Zinkieuė, ,T. A.. Zavadskas^ TTaverliitl, Mass..............

IGudzeVič.ienė, Kupstienė., Si M..Žukauskąite. Amsterdam. N; Y. . .. ...",..

L. D. S. 30 kuopa...Baltimorė, Md. ., .. \ .
, j -vtT- ;K. J. Miglinas, Thompson vi 1.1 ė, Conn....... . .

Tris kartus Valio MTorces- ^fmiiulis, Paterson. N. J.. .;.. ...............i
3Vv L. D. S. 1 Lta kuona, Novark, N. J. .. ......

toliau Jitzulčmm. D. S. 26 kuopa;; Rumford, Me...
.... i ——' V, J. Bląvackas. Worcestcr, Mass.  .........

turiniu bei gaidomis, juokiu ’ SO. WORCESTER. MASS. ’ J. Mišeikis. Noiv TFaven, Conn, . ’. 
tik ir patnika ąi-ažios juo.-' „ • ?i Dai' kelios dienos, ir ‘J)anjPnsil’od
1 1 ‘ T- • tv i • . • Urtlnn/IrziA IK .1 nn i ____

Į kum. H,. Morkūnas. Savo 
kalboje atpasakojo keletą L 
domiu ivvkiu iš savo mokslo 
dienų Lietuvoje bei Romo-, 
j e. Gražiai ir vaizdžiai at
pasakoti įvykiai sukėlė visti 
•susidomėjimą.. .

Kalbai užsibaigtis, ve! per
statyti kol egistai, susideda1...... .——4.. . .
iš dvieju kvartetu, tęsė savo dabriene, Lukošiene, Brazio. L; D. S. 56 kuopa,. TTndsou, .Mūss< 
dailias,. giesmes. Antrą dalį, ne. .
kolegistai pradėjo su Vely-j. 
ku giesme ‘ ‘ ChritUs Truni-|
plibs’-, kulią parašė žpnu-į1;]ans Valdybai bei nariams, j Sekvs. T-Tartford. Conn..

I sis. Pietro A., Yon.; Toliau . Juzai ė n a*.
sekė įvairios dainelės, savoj

kiligoš dainelės. jKolegištai U (t’., t’l?iPolbiiiii"ko’ vajus'baigsis. Va-
užbaigė savo 'pvogram.? su' sumos <1-2 vai. vidmliem)-,.’• . rįasjbnjft.us .JlelM.])ns. p,.o-
daina “T Tėvynę grist n orė-Aušros A artų pa rapijos sve./ - 
čiau”. Taip; nevienas susi
mąstęs troškis dar kartą ap-ti Sąjungos skriaus susi 
lankyti savo 'mylimą, kraštą, 
kad Lietuvos dainelės insuo-

Įmet skambėtų, kaip šį vaka- ........-j—r...,........ . .. ,
ra< . .-■ • -.1 ■: ženklelius, .nes valdyba' turi vajumi baigs išdalinti tą

Negalima- praleist nopa- IJi 
minėtų pavardžių tų. kurie 
prisidėjo piję šio vakaro pa Vilniaus krašto, lietuvių Ii-1 
šisėkimo. \štėi jie: GudževK kiniu ir to krašto atvadavi- • 
čius, Mažukna.
ir Parulis. Taipgi Alorkū-j susirinkimą. 

Inas, Girųitis ir Nastaravi-|

ir gabia, plunksna Rėmėjų fakulteto'narys, ir . suvirs 
draugiją išaugino. Nėra to;du Šimtai kolegijos priete- 
skyriaus kur ji nebūtų kai- lių..
bėjusi. Vedė jau 14 ą\Rč- prisiartinus paskirtai, va
liųjų seimų, kur šusivaziuo- Įandai, ,'yisi. su didžiaiisni 
ja po 300 atstoni., Pacianle enfTjziaznni pradėjo, lošti 
yentre ji. sa\o kilnia .dvasia kortomis^ greičiausia su yje- 
skatina ir kitus, prie darbą. tikslu, laimėti pirmąją 
.2. sktriui, Bridgepoite, pii’--dovaną, o. gal ‘dar ir radosi I?, 
muiinkauja jau 8 mętai. 1 pesimistų, kurie troško labi r . - ’■ .- į

Ponios Naušėdieiiės šve-į meti “booby prize” dovaną rFQNDO BENDRA 
tingumas, bei vaišingumas, Dalyvavau .įvairiose kortųpA“ iDAL KA, Si STA PYTA. 1934 MT. KOVO MeN. ; 
yra nepaprastas. Pp. Nau- .vakarėliuose, . ber kad daly- —
sėdu namai savo laiku yra’viai loštu su didesniu isitem L_ . _ . '
buvę lyg ir centru lietuvių'pinui, interesu, tai ne nia- x ’ " " . ' ’ . • ' 
idėjinio veikimo. Tarp dau-įčiau. Vienu žodžiu, vakaras Bendrai surinktą įvairių aukų 
gelio žymių žmonių juos yra kuogražiausiąi pasisekė. . *
vizitavę; Dr. Basanavičius,! Bet žiūriu, belošiant kor- 
kun, J. Tumas, Ministei’is toms, prasideda vakaro-pro- 
Bįzauskas, Prof. Meskaus-; grama. 'Skyriaus. pirminin
kas, Vysk. Būrys, arkiv. kas J. Gudzevičius perstatą 

kini. Puidoką- prabilti* į pu
bliką ir atidaryti programą.

•Kas yra girdėjęs kun. Pui
doką kalbant gali įšivaizdin 
ti kokį įspūdį kalbėtojas pa- 

, darė, o dar kalbėdamas apie 
' reikalingumą aukstesniųjų -* 
mokyklą. kuriose galėtų nio 
kintis, bei' lavintis, gimusiš 
Amerikoje Lietuvių jauni- . 
mas. Po gerb. kalbėtojo kai- į^įj(yIDOS- 
bos. gal nevienas, ne^iejia. Išlaidos avijacijos dienos metu
padalė pasiryžimų saio šir- Išlaidos rinkliavos dienos metu
dy, lemti tų rienintelę lie- Fž atspausdinimą paveikslu . 
tuvių. įstaigą, iš kurios išeis . p jur^|ai už pašte»• ženklus 
mūsų visuomenei vadai,. ku- ‘ '

. nizatorių, kuri pramynė pi r 
mus. ir sunkius takus naujas 
organizacijos gyvenimui.

Turėdama kalbėtojos ga
bumų, daug kalbų pasakė, 
daug rasė, daug agitavo*.

Važinėja steigdama nau
jas kuopas, vėliau kitas per- 
organizilodama su didelėmis 
pasekmėmis.. Ji buvo filmo-..

. .; ji centro iždininkė, ėjusi pa-
'! reigas per- keturis metus be
j atlyginimo. “Moterų Dįr-
v yą“. redagavo per penkis

‘ metus. Są-gos 1 kuopai pir:
mininkavo 10 metų. Moterų 
Sąjunga , buvo pirmutine
moterų centrai i nė organiza- Vonia Francis D. Dazillc iš Pasigirsta balsai', dainuoja | 

■; rija ir ponia Nausėdienėj W( ' ... _ 71n\-i~-- -y
patrijofiznio vedama . ėniėsi kuri, ką tik.vėdtist.išvažuut)-dainuoja Lietuvos kareind 
ta’b6r'kad.pakėlus motorą ja šii savo tyru į Sumatros;.viemi žodžiii apdainavo.
vardą, sutraukus jas po vie-

į ■ . na organizacijos vėliava.
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pasirodyti, negu iki šiol e- 
sate padarę.
. Reikia tik’'noro, geros vai 
lios. naši šventimo ir labiau-, 
šiai darbo, darbo , ir dar dar
bo. •

Pereitą . savaitę Imn. J, 
Prnžikas, S. .T. vėl -prisiun
tė 21 prenumerata, So. Bos-, 
tono penkias. Kiti po nia<- 
žiau.

Pažiūrėkite Į virš -.paduo
ta kontestantų. sąrašą. Tas . 
sąrašas.aiškiausiai ir teisin
giausiai parodoj kaip kas’ 
remia katalikišką spaudą. 
Tas sąrašas parodo veikimą.

Liko dar 12 dienų pėr ku
rias. Tamstos. turite-. progos 
pasirodyti, katalikų spau
dos rėmėjais ir katalikiškos 
akcijos - garbingais kai’žy- . 
gmįs. . :

Veikėjai! Sumobilizuoki -

, f £.ę- i js . vai ui p., cų 11s užšiprenunie-
Taip; nevienas.susi- “Darbininkij” ir gan-

... ,. , , 'ti dovanu Lietuvos Albumę.rinkimas, y aielyba ..kviečia . . ‘.
visus ateti,-o-ypatingai tuos,.1 Teiki proga nepasikartos, 
kurie .pardavinėja pasus i r i nes ‘' Darbininkas- su šiuo

padarytį. apyskaitą,. • kiekį Lietuvos Albumų, ku-
• . pirm turėjo. Vargiai “Darbi-

Musn pamga.susirupmh lni;ldli.. pąšitaikys proga 
... .... » . gauti- tokių- gražių knygų,

„ ,v< . . - . tokiomis prieinamomis, sų-Jandziukas mu, Tad gausiai ateikime i r < i ; r‘. lygomis, kad jas galėtų do-
• ■ vanai eilioti savo skaityto’
valdyba.],. J - .Jjanis..

| Kontesto dalyviai subrus- 
kitę! “Darbininkui ’ ’. škaity-

? tojų galima surasti, tik rei- 
' kia pasidarbuoti. Laike šio

.. i vajaus,, viėilaš kunigas Brtį 
žikas, N. J. mums jau yra

$1,320.51’-.pyjgjunfęS 35Q prenumeratų, te savo pajėgas! Pasiraitę 
^28‘78 | jeį yįenas galėjo tiek su rankoves stokim darban ir 
yrasti, tai ąišlm, kad Tams- parodykįni . ką mes galimo 

a e?i tos dirbdami galite geriau padaryti.
- vedėjas.. .

Į PINIGAI RANDASI:
, Metropolitan State Banke ein, sąskaitoje $3426.13 

City National Banke
Pas. Globėjų sekretorių:

'.a) Tax IVarrant
b)'Grynais pinigais

Gauta už pardimtus ‘paveikslus 
už. parduotą ‘‘Margutį”' .

£t ■ . iš aviacijos dienos
“ iš rinkliavos dienos
>k c/c ūž einamą sąskaitą

.Viso ' ■ $5,384.32
apmokėti premijai už paminklo

' projektą:
. a) Iš adv. Kak Tax.t TVarrciit $100,00

bj.Tš adv. A. Olio grynais’ $25.00,

. '• •• Viso -. $125.00 < Viso

.Viso pajamų Balansas
' » I * v

$5L75 j Chicago, Illiuoiš.,
'•$33155:1934 nit. kovo mėn. 22 d..... 
$251.00  ---------——

*" 0! LRKSA. BOSTONO APS-
. v. ... ■ , . _ i • Citv National Bankui už eekiii mainymą- $0,40: ninii^11 iiibiin

rujžmndmntmp trnksta, I ------- KRIC. SUVAŽIAVIMAS
Po kalbėtojo, pasirodo Viso • . $645.94 ' 

.seėnoj aštuoni jaunikaičiai, Advokatui Vasafle avansas sporto šven-
t . . . . . 1 - tos reikalams
’West Virgiui j os Valstybės, 'miškų dainą, Ta pabaigę, ap ;

1j*'*’■ .......x........... 1 ' * 1. Vjso išlaidų. . ■' •
• Viso pajamų 

. 'Atmetus išlaidas.
», il

sus, kurie arčiausiai ’ liečia .■- džiohgles kur jos vyras >yrą s 
skirtas gumos, plantacijos tikro lietuvio šii'dį. .

Jos rfipėsčiu išgauta iš uzvorzda. ‘ Užsibaigus. damoms kalbą ‘Lieka

{vyks balandžio,; 15 d., 
: $90.00 11.934 ni., Bostone, šv. Petro 

-~~’’ lietuvių parapijos bažiiyti- 
•*-. $735.94 Į nėjo saloje tuo jaus po su- 
$^*^19.32 ! ttį0s (j vai.),- Vieta yra ži- 

$735.94 įiioma visoms aplinkinėms 
—~' kuopoms. Visos kuopos, uuv- 

. $4,773.38 Į lonekit prisiusi atstovų kuo*

. $100.00
$25.00

. $125.00

$4,773.38
Fondo 'Globėjų Komitetas., .

daugiausiai, nes yra daug 
svarbių reikalų aptarti. .

• .sis. suvažiavimas . yra. 
priešsoiminis ir:hioini svar
būs, dėl musų pačių naudos;

. Ifa.šLJ,
Pirm, K; Lekcchm’,

Kiekvienas, kas akyliai 
inaįo tr tvirtai pasirįžta. — 
nejučiomiš išauga. genijų. ••

\ ? BąJręr,
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Žinios Iš Lietuvos •
Saulių Sąjungai 15 Metų

Sąjįuiga karėsi amerikiečiui sąjungos organo “ Trimito” 
lietuviu lesomis. :

Šiemet Lietuvos šaulių 
sąjunga švenčia 15 metų sa
vo veikimo sukaktį. Ta su* . 
kaktis oficialiai sueina rug* : 
piuČio mėn. 8 d., kada prieš 
15 meti) buvo surašytas pir
mas centro valdybos proto
kolas. Bet organizacinis 
darbas prasidėjo anksčiam 
. Šaulių sąjungos idėja gi
mė sunkiausiais Lietuvai.

.. laikais, būtent 1919 metais 
kada atgimstančios Lietu
vos valstybes jauna neskąiL 
Įaugą kariuomene - grūmėsi 
su iš įvairių pusių puolan-

. „ čiais priešais. Partizaninis 
■7 jiidčjmias,pi7isndėjtoBiržų

- Pasvalio rajone kovose 
su bermontininkais, o Kali
ne su slapta lenkų kariška 
organizacija P.0.W. (Pols- 
ka Organizacija Woiskoiva) 
ir. davė pradžią šaulių są
jungai. Jos įkūrėjas Vladas 
Putvinskis, skatmdahias tą 
judėjimą,. galvojo apie ...tai, 
kaip pritraukti prie kovų 
dės nepriklausomybės visą 
lietuvių tautą. , 1919 m. ge
gužės ir birželio mėnesiais 
ėjo gyvi pasitarimai, ku-: 
riuose be Vlado Putvinskio, 
aktyviai dalyvavo A. Vie
nuolis ~ Žukauskas, Matae 
Žvironas, Matas Šalčius : ir 
luti. O jau liepos mėn. Kau
ne, Vytauto parke prasidėt

■ . ■ jo kariškos mankštos, ’ ku? 
rioins pradžioje i vadovavo 
prof. ‘ Kuodaitis/’špilinonai-

. . tįs, .0 vėliau — aktyvios tar-
• nybos kariniiikai.

* Visas Šaulių sąjungos pr- 
gaaiiZaciiūs darbas ėjo Vi*

. ' Putvinskio. bute, Duonelai
čio g. 12 Nr. Vėliau Sąjun
gos centras. persikėle į erd
vesnes patalpas, Laisvės A- 
lėjoj 24 Nr. O 1927 m. są
junga Kaune Įsigijo nuosa
vus namus. Laisvės AI. 20.

.Organizacinis Šaulių , są- 
' jungos darbas vyko labai ■ 

/ greitai. Jau 1919 m, rudenį 
buvo suorganizuota kelios

• dešimtys būrių, o šimtai 
šaulių, dalyvavo kovose su 
bermontininliais ir lenkais. 
Dalis, saulių stojo greta ka
riuomenės, kita dalis kovojo 
partizanų eilėse, o trečia da- 
lis;ėjo įvairias pareigas kra
što, riduje.

Tad pirmieji Šaulių są
jungos" darbai pasireiškė ko
vų laukuose? 1920 m. jau 
pradeda galvoti apie kultu- 

-4 .: ... rinį darbą, kad tuo. būdu 
. auklėti- visus lietuvius prie

■ krašto gynimo pareigi). Tais
pat metais gegužės mėn., iš- pestingumu galvojo Vladas 
leidžiamas pirmas Šaulių'Putrinskis,. Šaulių būriai ir 

toliau kreips, daug dėmesio 
į šaulių namų statymą, nes 
tai yra pagrindas rišo tau
tinio bei kultūrinio darbo. 
Kitaip sakant, šaulių namai 
— tautos narnai.

Pirmaisiais, keleriais savo 
gyvavimo metais,. kūrimosi 
sunkiausių laiku, Šaulių są? 

...... . . junga rėmėsi daugiausiai
gūžės 13 dieną pas kleboną Amerikos lietuvių sūauliuo- 

toiniš ; lėšomis.; Be tų lėšų 
Šaulių sąjunga nebūtų taip 
greit įr su toldais. tvirtais 
jiagrindais - įsisteigusi, nes 
tada iŠ vyriausybes- didesnės 
.pąramos nebuvo galima gan 
ti, nes ji pati buvo silpnute 
irbiediia. . • Tsb.—

numeris. -.
Karinio parengimo sritin 

[įeina: karinis šaulių paruo
šimas sportas, pirmoji pa
galba bei sanitarija, prieš- 
ehemine apsauga ir ugnia- 
gesyba. šį darbą vykdant 
ruošiama rykiuotės pamo
kas, šaudymo rungtynes, 
manevms, sporto rungtynes 
ir sporto šventės, piuešele* 
minės apsaugos ir sanitari* 
jos kursus, steigia ugniage
sių komandas ir 1.1.

. šaulių tautinis auidėjimas 
iri kultūrinis bei visuomeni
nis darbas sudaro antrą vei
kimo sritį, kurią plėsdami 
■šaulių - ~ būriair. organizuoja 
chorus ir orkestrus, steigia 
knygynus,, teatrus, suaugu
siems kursus, įvairius rank
darbius ir ruošos kursus, 
steigia liadies universitetus, 
organizuoja tautines, vals
tybines šventės ir įvairius 
minėjimus, tvarko ir pližiū* 
ri žuvusių karių šaulių ir 
šiaip mirusiųjų kapus, isto
rines vietas, piliakalnius ir 
kt;, veda plačią propagandą 
per “Trimitą”, radio ir ki
tokiais būdais. Tų abiejų 
sričių veikimo svarbiausias 
yra tikslas — ruoštis, ir gin
ti Lietuvos nepriklausomy- 

'. bę: Tas obalsis yra įrašytas 
visose Šaulių sąjungos vė
liavose.

PaŽĄunėtini Šaulių sąjun- 
' gUi 1923 metai, kada įvyko 
’ Klaipėdos atvadavimas.

Daug šaulių, aktingai ja- 
. ule. dalyvavo. Antras žymė

tinas momentas, 1029 metais 
Šaulių sąjungos; .dešimtme
čio šventė. Tais metąis bir? 
želio mėn. 23 ir 24 d. Kaune 
buvo šaulių sulekimas j. ku
riame dalyvavo apie 10.000 
uniformuotų šaulių. Tame 
skaičiuje apie. 2.000 lietu
vaičių. Tuomet buvęs šaulių 
paradas?, sporto ir dainų 
šventė padarė didelį įspūdį. 
Iš skaudžių momentų pažy
mėtini 1929 m. kovo mėn. 5 
d., kada netikėtai mirė Šau
lių sąjungos. įkūrėjas Vla
das Putvinskis. •

Šiemet, birželio, mėn. 23 ii*. 
24 d. Šaulių sąjunga minės 
savo 15 metų sukaktį. Šven
tės minėjimas bus rinktinių 
ir kuopų rajonuose, kur šau 
liai organizuoti ir skaitlin
gi pasirodys. Tų sukakturių 
proga bus stiprinami šaulių 
ideologijos pagrindai, auk
lėjamas šaulio — riterio ti
pas, apie kurį j’patingu rū-.

PADIDINTAS SVETIMiA-
LIAMS DARBO LEIDIMO

, MOKESTIS’

Lietuvoje yra apie 11.000 
svetimšalių, kurie dažnai tu* 
ri užėmę pelningesnes vietas 
ir gerai gyvena, tuo tarpu, 
kai daugumas lietuvių netu
ri darbo. Lietuvos valdžią, 
norėdajna padaryti galą to
kiam nenormalumui, suvar
žė darbo leidimų davimą ir 
pakėlė mokestį už leidimus? 
Jabar už darbo leidimus 

reikės mokėti 10 lt. kas mė
nuo, arba 120 lt metams, 
vietoj ankščiau mokėtų 5 lt 
metams.

LIETUVOJE PUSTREČIO MI
LIJONO GYVENTOJŲ •

mintim*-..

Šis vaizdas parodo Norris tvenkinio ((Knoxville, Ten n.) darbų pradžią. Jau iš- 
kasta peukioliką pėdų žėmiuū upes dugno :ir bus kasa, ma iki bus pasiekta uola ant 
kanos bus pastatyti tvenkinio pamatai.A

vwr

LIETUVOS VALSTYBES BIU
DŽETAS 1034 METAMS

' Visuotinas Lietuvos gy
ventojų surašymas padarys 
tas 1923 metais. Kad žino- 
jus kiekvienu momentu kiek 
yra Lietuvoje gyventojų, 
centralinis statistikos biuras 
nuo J923 metų veda smulkią 
gimimų ir mirimų apyskai
tą ’’ . ' ~

Tokiu būdu sudalytomis 
tiksliomis žiniomis, paskuti* 
niti laiku Lietuvoje yra 2.- 
451.200 gyventojų, kurių 
skaičiuje 1.177.600 vyrų ir 
1,273.600 motėrii. Pastebėti
na, kad moterų skaičius vir
šija vyrų skaičių visuose 
apskrityse. Tomis pačiomis 
žiniomis, dabar yra gyven
tojų Kaline 102.750, Klaipė
doje 37.523,. Šiauliuose 23,- 
870, Panevėžy 20.960.

GRIEŽTAI, BET TEISINGAI.

TĖVO J. BRUŽIKO, S. J. 
MISIJOS

\ Balandžio 3—15 d. d., 
klėb. kum S. Stonio parapi
joj, 147 Montgomery St., 
Paterson, N. J.

Balandžio 30 diena iki Ge-
, . -- ---------------------- ’C.

kun. I. Kelmelį, 207 Adams,1 
St. Newark, N. J.

Kini. J. Bi'užikits misijų 
. ,; metu plat ina laikraštį “Dar* 
’ r/ binihką” iri Lietuvos Jezui- 
| tų leidžiamą “žvaigždę”. 
i\ ' ; Raginame užsiprenūme- 
f ruoti;

Lietuvoje, /dar Lietuvos 
valdžiai šeimininkaujant? 
prieš Lietuvos padalinimą, 
)uvo didesnieji , vieškeliai iš 
abiejų pusių nusodinti ber
žais, klevais,, liepomis ir ki
tokiais medžiais . Patekus 
Lietuvai po.' rusų letena, 
mekeno neprižiūrimi pake-, 
lių medžiai . daudely vietų 
visiškai išnyko, tik ant kai 
kurių teišliko., Pasauliniui 
karui siaučiant ir tos lieka
nos negailestingai buvo nai
kinamos, jų beliko voš maža 
dalelė. Susitvėrus.. naujai 
Letuvai pradėta vėl pake
liais medžių sodinimu rū
pintis ir jau daugelis vieš
kelių bei plentų apsodinta 
medeliais. Bet šis taip gra
žus darbas dažnai buvo pik
tadarių trukdomas. Daugu
mas medelių buvo randama 
nulaužtų arba išrautų. Ko
vodamos su tokiais blogos 
valios žmonių darbais, savi
valdybės nusikaltėlius ėmė 
smarkiai bausti. Taip nese
niai Rokiškio valsčiuje, va
žiavęs pro šalį apskrities 
viršininkas, užtiko du pilie
čius .bepjaunančius pakelėje 
augantį beržą, Nusikaltė
liams vietoje buvo surašytas 
protokolas ir uždėta abiem 
po 200 litų pabauda,

1933 metų Lietuvos vals
tybės biudžetas buvo suda- 
rytas250inilijomrlitų pa
jamų ir tiek pat išlaidų. 
Metams pasibaigus paaiškė
jo, kad. pajamų buvo gauta 
net Šiek tiek daugiau, negu 
buvo numatyta. Vyriausybė, 
įvertindama krizes, metais 
sumažėjusį kausto ekonomi
nį pajėgumą, 1934 metams 
biudžetą nori sudaryti. apįė 
-15 milijonų mažesnį, kaip 
pernai. Taigi jokiai sumai 
tenka sumažinti ir išlaidas, 
O čia jau yra ne mažas gal
vosūkis. Jau du kartu buvo 
mažinami valdininkams at
lyginimai. Dabar vyriahsy- 
bė labai norėtų dar kartą 
liesti valdininkų, atlygini
mus., O kitose 'išlaidose to 
kiai sumai-(13 mik litų) su
mažinimų padaryti labai 
sunku. Dabar . yra baigia
mas 1934 metams biudžeto 
paruošimas ir visur, kur tik 
dar galima mažinti išlaidas, 
jos uoliai mažinamos.. Ta
čiau dar nepaaiškėjo, ar bus 
apsieita .be valdininkams al
gų mažinimo. Tsb. —

kavodami, kaip. tas dar yra 
Lietuvoje, Elgetavimo klau
simo sutvarkymą dabar ke
lia Lietuvos visuomenė ir 
atskiros organizaeij oš. Jos 
kieipesif vyriausybę praš)’- 
damos elgetavimą Lietuvoje 
visiškai uždrausti..

KAUNE STATYS MODERNIŠ
KA KALĖJIMĄ IR MODERNI- 
ZUOS KALINIŲ GYVENIMĄ

• <S’ ’. •

YPATINGAI RUOŠIAMASI 
PRIIMTI AMERIKIEČIŲ LIE

TUVIŲ EKSKURSIJAS

. Kasmet į Lietuvą atvyks? 
tanČias Amerikos lietuvių 
ekskursijas sutikdavo ir pri 
imdavo Lietuvos šaulių są
junga. ši sąjunga jau dabąi 
pradėjo ruoštis tokias malo
nias ekskursijas priimti. 
Atvykstančios ekskursijos 
bus sutinkamos ir . priima
mos Klaipėdoje,. Kybartuo
se ir Kaune. Be to, Šaulių 
sąjunga žada uoliai prisidė
ti ir vykdyti paruošiamuo
sius darbus Lietuvos išeivių 
dienos, kuri bus liepos, mėn, 
17 d., nes tą dieną tragiškai 
žuvę Darius ir Girėnas vi
same pasauly iškėlė Lietu
vos ir. lietuvių tautos garbę

Tsb.—

RINKLIAVĄ PIETŲ 
AMERIKOS LIETUVIAMS

. Užsienio lietuviams rem
ti draugija, iki šių metų ko
vo mėnesio pradžios pietų 
Amerikos 'lietuviams šelpti 
surinko apie 22.000 litų. Jų 
kultūrinei paramai — lietu
viškoms knygoms, mokyk
loms ir kt. pinigai jau 
pasiųsti. Daugiausia pinigų 
nusiųsta Brazilijos, Argen
tinos ir Urugvajaus lietu
viams. •■:.•••

iP TĮSTAI Į AMERIKĄ

Valst. operos solistas , p. 
Kutkus-Kutkauskas šią va* 
sąrą rengiasi važiuoti Ame- 
rikbm Jis “aplankys" savo 
vienintelį brolį, kuris jau 
daug metų Amerikoj gyve-; 
na.

Kutkaus brolis prieš kurį 
laiką buvo nuvykęs Lietu
von,. ,6 dabai.’, kviečia pas sa
ve A. Kutkų. Galimas daik
tas, kad solistas, be kita ko, 
Amerikoje bus pakviestas 
dainuoti keliuose koncertuo
se Amerikos lietuvių koloni
jose. .

Į Ameriką buvo ketinę at
vykti. ii dramos -artistai — 
V. Dineika su II. Kučinskų, 
bet dėl V.. Dineikos ligos, 

. šio sii- 
! manymo. jiems teks. atsisa
kyti. . ' . •

Kaskart prasikaltimams 
didėjant be. kalėjimų neap- 
seifi, nors jų statyba ii* iš
laikymas ir kažin kiek kai
nuotų. Taip yra visur, taip 
ir Lietuvoje. Kaimo kalėj i- 
inas yra statytas jau seniai, 
senoviškas ir reikalauja la
bai didėlio remonto; O jį 
pritaikyti naujoviškų, kale-jtiir Imt,-dabar nuo. ši 
j imu reikalavimams visiš
kai negalimą,, Bendrai sako
ma, kad Kauno kalėjimas 
ieikėtip iš. vidurio miesto iš
kelti kur " į užmiestį, o ’ tą 
vietą,, kur dabar randasi ka
lėjimas, Mickevičiaus gatvė
je, perleisti Lietuvos Vytim-: tij(os Valstybes ir tyręs jų 
to Didžiojo Universitetui, miškų ūkį Prancūzijos, miš* 
Neseniai grįžo iš užsienių kų inspektorius, ..dabar šu
tam tikiu komisija, kuri bu- grįžęs į l^aryžių, padarė 

, vo Lietuvos valdžios siųstą pranešimą apie savo kelio- 
susipažinti su užsienių kūlė- nę. Jis. sako,. kad latviai , ir 
jimų statyba ir tvarka. Nau estai pėr daug naikino miš- 
"jausią kalėjimų statyba e-'kuš, ir todėl -yra pavojus 
šanti taikoma tam, kad kali- čia miškams greičiau išnyk- 
niai būtų visai nuo laisvųjų'ti. Gi Lietuva su miškais ei- 
piliečių izoliuoti? kad. gali-1 gęsi labai protingai, atsar- 
ma - būtų kalinius laikyti' gi’ai juos sunaudoja ir labai 
griežtoje.tvarkoje, kad jų tinkamai. Todėl nėra pavo- 
syeikatai būtų tinkamos šą-' jaus Lietuvos, miškams grei-

• lygos, .kad kiekvienas kali
nys būdamas ■ kalėjime galė
tų ir turėtų dirbti kokį nors 
darbą ar mokytis amato, 
kad jį iš kalėjimo paleidus 
galėtų užsidirbti sau duoną. 
Dabar valdžia pradės tik
rinti patiektą kalėjimui sta
tyti planą, ir kalėjimo sta
tybos darbas būsiąs pradė
tas neužilgo, nes jis esąs ne
atidėliotinas.

MANOMA UŽDRAUSTI ELGE 
tavimą

Lietuvoje išsiplėtojęs ; el
getavimas tikrai yra nenor
malus ir gėdą darantis reiš
kinys. Lietuvos kaimynai —< 
latviai ir vokiečiai — elge
tavimą yra visiškai uždrau
dę. Vargšų, išlaikymui tą 
kraštų gyventojai yra apdė
ti atskirais mokesčiais, savi
valdybės išlaiko daug priėg-* 
landų ii* ūkių, kuriuose. sti
presnieji ubagai dirlri nau
dingą darbą, o nevaIkiojas 
po kaimus, miestus, platin
dami ligas, nešvarą, vagine-

Vi? 

rių, kuriuos jis turėjo peri .. 
siųsti į kaž kokį Amerikos „ 
banką. Tąčiau Paškevičius » 
tuos 2000 dolerių pasisari* r 
no, į banką pasiuntė tik tm į 
šČią voką. Su tais pasisavint- /*■ 
tais pinigais jis. sugrįžo į 
Lietuvą.

Tai sužinojusi, Brazilijos 
vyriausybė kreipėsi į Lietu
vos teisingumo įstaigas, pra 
šydama Paškevičių patrau
kti į teismą kaltinamuoju 
ir nubausti. Paškevičius už 
tų pinigų pasisavinimą tei
sman jau patrauktas ir jo 
byla bus sprendžiama, gegu
žės mėn. pabaigoje.

SUĖMĖ DAR DU VOKIETI
NINKU VADUS

Klaipėdoj po tardymo bu* 
vo suimtas vokietininkas pa* - 
rtijos vadas von Sa$sas ir 
Klaipėdos krašto valstybes 
gynėjas von der - Roppas, 
Tą pačią dieną jie buvo įš-< 
gabenti į Bajorų kalėjimą. 
Bet jiems prašant, paleisti 
iki teismo už užstatą; vienas 
už 10.000 kitas už 20,00.0 1L 
tų. ’. . ’

Tarp kita- ko, tardymas 
parode, kad abiem uždary
tom vokietininkų organiza- . 
eijom priklausė apie 20 
Klaipėdos krašto autonoinL 
nes policijos tarnautojų.

PRANCŪZAI APIE LIETUVOS 
MIŠKŲ ŪKŲ

Pereitą vasarą lankęs Bal

tai išnykti. Tsb.

BRAZILIJOJ NUSIKALTO, 
LIETUVOJ BAUDŽIAMAS

“Žinokite, kiekvienas kata- . 
Ūkas, kurs be reikalo perka, 
skaito, namuose laiko blogą 
laikraštį ar knygą, ne tik 
nusideda Bažnyčios įsaky
mams. ir turi per išpažintį 
nuodėmę-pasisakyti, bet ir 
patampa katalikybės reika
lų išdavėjas, didinąs priešų 
jėgas?’—
Panevėžio vysk/Paltarokas?

Perskaitę “Darbininką“ nenn- 
meskite, bet duokite kitiem* pa- . 
skaityti. Tokiu būdu supažin- 
dišite kitus su “Darbininku“ ir 
L. D. S. ir atremsite mūsą Ide- 
iO8 priešą propagandą.

Prieš kurį laiką Raseinių 
miesto gyventojas Vladas 
Paškevičius buvo nuvykęs į 
Braziliją ir San Paulo mie
ste viename banke gavo tar
nybą. Vieną kartą bankas į- 
davė Paškevičiui 2000 d<olic-

• >

’žr
čia matome kaip vėliausio typo.laivelis .velka luinu Idb

■ . - ■> . rie buvo madoje šimtą metų atgal. VaUdaš; imtas šUureš
darni, apgaudinėdanii, plet-:|jūroje,

Tėvų Marijonų 
Misijos

• Kovo 28 — BaL 17 dd. -1— 
Apreiškimo parap., Brook- 
lyn, N,- Y. (Kun. A. Būlr 
lyS,M.I.CJ ■

Balandžio 23 .-H 29 dd. 
Utica, N. Y. , kun. Cikota.

Balandžio 30 —- Gegužės 
13 dd. — Šv. Kazimiero pa
rap., Phįladęlpliia, Pa.,' 
(Kun. A. Cikota, M. I. C.).

JONO KMITD EILĖS
Tai gražus mūsų išeivijos 

įžymaus poeto , kuri. K* Ur
bonavičiaus eilių rinkinys.

Šią knygą išgyrė visa rim
tesnio ji spauda. Visi' gėrisi . 
jos turiniu, gėrėsies ir Tam
sta ją įsigyjęs.

Knyga gražiai atspausdin- 
ja ir turi 191 pusi. Jos kal
ia $1,50, Bet dabar4 4Darbi
ninko” spaudos vajaus me
tu, gražiais drobės viršeliais 
kaina tik 75 centai? popie- 
rio viršeliais 50 oeiįtų,

Dabar yrą geriausias lai
kas įsigyti šią taip brangią 
ir naudingą eilių knygą,

’»DARBININKO”ADM,

Sontii Ėottim, Mm.



Antradienis. Balandžio 1Q d., 1934
._______ T- ?... - .
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DARB INI K K'A S 8.

I Rytinių Valstybių Žinios
UTICA, N. Y.

PARAPIJOS GLOBĖJO
.. . .. DIENA . '

Balandžio 23 d. bus ŠV.
\ Jurgio diena. Kadangi lie

tuvių parapiją turi pasirin
kus Šv. Jurgį savo globėju, 
tai tą iii eną prasidės iškil- 
m ingai .misi jos ir tęsis iki 

; balandžio 29 d.
Misijas skelbs Tėvas liko-, 

ta, Tėvu Marijonų Kongre
gacijos Generolas,

Visus parapijiečius Uti- 
cos. ir iš apylinkių miestukų

A ■' ir ūkininkus kviečiu atvykti 
r ir pasinaudoti Dievo malo7' 

’L ” nėmis. Mes tvirtu, tikėjimu 
'? ir karšta meile maldaukime 

'.i. Sutvertojo, kad Jis praša- 
' . Tinti i vargą i r skurdą, o mū- 

: - sų prašymas bus tikrai, iš
klausytas. ... ' ’ ■

• Klėionas bu n. A. Del.sn is_.

t
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M4SPEIH, L; L, N. Y.

valstybės žymių liet, koloni
jų. Garbe musų choi’istams, 
laime Hartfordo lietimams, 
nes turėsime gerą progą pa
matyti muzikalūs operetės 
“Stefanijos” vaidinimą, ku 
f i atliks Waferl airio artis
tai ir choristai, vadovaujant 
gerk, konipozit. prof. Alek
siui.

Geri), Aleksis bus di r i gen
as operetės artistų, ir ben

drai visų trijų mišrių cho
rų. Chorai dainuos ir paski
rai. Hartfordo chorui vado
vaus p. Burdulis, Bridge- 
porto chorui p_ S. Simoną- 
T4čiii^^IeH0-ti^mitikos:4nė-- 
gėjai bei. kritikai labiausiai 
kriepia dėmėsi į Waterbu- 
rip artistus’ir choristus, nes 
jiems vada vau ją pro f. Alek
sis, kuris bene bus vieninte
lis žymiausias Amerikos lie
tuvių chorvedis, kuris .yra 
Įmigęs garsiąją Varšuvos 
Konservatoriją.

k JL r.

:«****^:-

New Orleans mieste viesulas sugriovė šimtą namų. Čia parodomas vaizdas - ant 
Eads gatvės. ■' .

■ , • ■

Mirė A.A. Marijona Ar- 
lauskienė, 57-41 -69 St.. Ma- 
speth, N. Y, .po smikros li
gos,-4:30 vai. .vakarę, kovo 

. . 26 d. ; ’ • ■?
Paliko dideliame nuliūdi

me savo .vyrą Simoną, vedu
sią dukrelę 'Marijoną. Matf- 

. . . hei, ir sūnelius. Juozapą, jo
ną ir Vincentą.'

Anūkėlius: Gloria, Jurgį, 
Dąratą ir Juozuką.

■ Seselę Katriną Sbužionę 
■ iš Reading, Pa., ir hroliu- 
: kus. Antaną jr Juozapą, 

Brokįvne. ■
A.A. Marijona priklausė 

prie. š\v Rožančiaus Dr-jos 
.•Karalienės ĄngeliĮ parapi
jos, Brookkm. N. IfM“—

Laidotuves įvyko trečia
dienį, kove. 28 d, š. . m. ■ iš 
Karalienes Angelų parapi- 

. jos 10 vai. ryte Šv. Trejybės 
„ .kapinėse.. • • ./ . ■

Patarnavo grahorįus A. 
Valanticjus. ,.•• •.J

HARTFORD, CONN,

Ką Lietuvos Pulkininkas Pasakė

■** . ... ? ~ T '• ’• . . ■ /■ . ~ merikoje preiniju^

S veikata*Brangūš Turtas
Šį Skyrių. Veda Amerikos Lietuvių Daktaru Draugija.

AR VĖŽYS IŠGYDO 
■■ MAS?

“Kario” 11 n-ry J. M. so, liejo kraują -prancūzų 
Laurinaitis (puikiniūkas,Ižemėj. Taš mintis keliu dėl
kariuomenės spaudos dalies to, kad yra pašaliuos galvo- 
viršininkas,.organizavęs lie
tuvių pulkus Rusijos ka- 
riuomėno j .1917 m.) rašo i 

į “Visi skaitome “DIEVE, 
DASIG ATLĖK MŪSŲ!”, 
Skenlono, Amerikos puska
rininkio knygą. Tai did. ka
ro pabaigos (1918 m.) apy
saką, išversta iš anglui kal
bos Petro ir Kąsto Jurgėlų 
(jurg.eĮevirių)?*' Mitins no 
tai svarbu, kad šį knyga A-

. VVŠ. skyriaus nariai nu
tarė šaukti masinį vietos 
lietuvių susirinkimą, šio su
sirinkimo tiksiąs: išnešti 
protestą prieš lenkus, oku
puotos < Lietuvos , lietuvių 
persekiot d j aus ir lietuvių a- 
viacijos dieną.

Vietos VVS skyriaus na
rių rūpesčiu, atsišaukta į 
liet, draugijas su prašymu 
paramos badaujantiems Vii 
niečiams, aukos . gaunamos 
iš draugijų ir rinkliava da
roma susirinkimuose. Veik 
visos liet., draugi jos jau yra 
prisidėję nors su maža au
ka.. Tikimės, .kad atsiras iv 
daugiau geros valios . lietu- 
vių.'

Rašo Dr. T. Dundulis,, 
Gydyto jas—-Chirurgas, 

Chicago. .

nis vėžys, Kraujavimas iš 
chroniškai negįjančio, pra
kiurusio augimo tik lengvai 
paliečiant, yra kuone typin
kas ženklas vež-io. Staigus 
užkietėjimas vidurių pas se
nus žmones gali būti ženklu 
vidurių vėžio. Patartina nu
imti X—ray. Anksti patė- 
mijus vidurių vėžį ir tuojau 
padarius operaciją, duoda 
ganėtinai gerų rezultatų’.

Kraujavimas iš mėšlinės 
žarnos (rectum) reiškia dvi 
svarbiausias mėšlinės žar
nos ligas: Pripuolamai gali 
būt'į istysė venos, o antra— 
vėžys. Čia jau be atidėlioji
mo reikia atskirti vieną li
gą' nuo kitos, juo ankščiau 
bus patikrinta,, tuo geresnės 
sėkmės bus gydyme.

Pastovūs vėžio išgydymas 
► nuo to, • kokioj

Žinia riiikejas.

REDAKCIJOS ATS AKY-
. ' mat

' r

T

Kom, Kbresp., • Hartford, 
Conii. Tamstos korespon
dencija netilps, nes parašy
ta ant abiejų popierįo pu
sių. Rašykite tik ant vienos 
pusės, palikdami tarp eilu
čių didesnius tarpus.

Nieko neveikti — reiškią 
mokytis daryti blogą.’

.• Krafts.

Dainų diėiia ir operetes i- 
' sce n įsavini as domina visus^

Vietos šv. Ccilijos parap.
‘į choras bendrai, su Bridge- 

porto ir IVaterburio lietuv. 
parap. chorais rengia milži- 

. nišką koncertą, ir vaidinimą 
operetę ‘Stefąnijas’, 15, ba-

Į : , landžio, liet, mokyklos, salėj..
. kampas Broad St. ir Capi- 

tol Avenue. Šitą milžinišką 
programa, doųūsi ne tik vie
tos, bet ir apylinkes liettv 
vią.i.

> ■ Teko patirti,. kad bilietų 
užsakymai ateina iš. šių ,mi e- 
stų: New Biitainb, Neyr- Ha 
veiio,, Bridgeporto, Water- 
bųiio ir So. MnnchesteViti

'.ir.kitur. Taigi šiame kou- 
/ certe bus daug 'iš apylinkių 
■: kolonijų lietuvių męno nie- 
\ . gėjų. ’•

Hartfordas tampa* menu 
ir dainų centras. Alūsų.niie* 
stą aplanko Metropolitan 
Operos artistai -iš New Yor-

< ko, garsiųjĄOrchestrų Sim
fonijos, tatai nenuostabu, 
kad Hartfordą- jiasiriiiko;

. .mūšų meno ir dainos..ekspo
nentai — tris, chorai Coliu

= . Teleplione Stagg 2—4409 i. 
Š NOTARY PUBLIC. I
| ALEKS. RADZEVIČIUS | 
| GRAB ORIUS | 
f 402 Metropolitan Avė. .1 
I bėookl™, n. y. j 
| Priešais Apreiškimo parapijos= 
| Bažnyčią |
ĮParsamdau. Automobilius Ves-Į 
| tuvėms, Krikštynoms ir viso- | 
|, . ’ Hems pokyliams. ■ ' |

■y

NOTARY . Telefonas:
PUBLIC . STagg 2-5.043

MATTHEVV P. RAILAS
(BĘĖLIAUŠKAS)

LAISNIUOTĄS 

GRABORIUS .

660 G-rand Street, . ’

. ; BROOKLYN, N. Y. '
PiiildaV {rengtos dvi koplyčios duo
damos myllmlenis pašarvoti do
vanai. Nulludlmo valandoj, krelp? 
kitos pus- nnis. Patarnavimus yra 
užtikrintas ir už’prieinama kalnu.

Ii pasikeisti į vėžį? Nej. bet 
dažnuose atsitikimuose tam 
tikro pobūdžio, augimai .pa
sikeičia į veži, jeigu nebūna 
atatinkamai ir laikų gydo
mi. : .

. Labai retai vėžys praside
da ūmai. Dažnai Vėžys pra
sideda chroni.škuosė augi? 
muosc, kurie saviiimi negi- 
ja; taipgi vįetose, kurios y- 
ra nuolatos,, trinamos arba 
erzinamos mechanišku . bū
du. Turint bet kokią žaizda, 
spuogą arbą aųginiėlį, kurie 
sąvaimi. negi ja, reikia rim
tai jais susįdomėti: Būtinai 
juos reikia anksti prašalin
ti, kad nedavus progos vė
žiui įsimesti..

Svarbu ,patęinyti mote- 
riins.; Patėmijus kietą, ne- 

, pūliuojantį., pumpurėlį ant priklauso 
krūties, visuomet reikia su- vietoj jis auga ir kaip ąhks- 
sicį^mėti, ar tai nėra pradi- ti būna, pradėtas gydymas..

Dariaus Motina Dėkoja Lietuvos 
Studentams

Bendrai, žmonės mano, 
kad dabartiniu laiku dau
giau žmonių serga ir įniršta 
nuo vėžio ligos, negu seniau. 
Tiesa, kad didesnis skaičius 
sergančių ir mirčių paduo
dama, net ir statistinėse ži
niose, bet faktas, yra ir tas, 
kad dabar daugiau žmonių, 
pasiekia suaugusių ir senat
vės metų, negu pirma. La
bai didelis skaičius žmonių, 
kurie būtų susilaukę, vėžio 
ligos, seniau išmirdavo dau
giausia vaikų ligomis. Aiš 
ku, kad tas galėjo sumažin
ti skaičių, sergančių ir mir
čių iiuo vėžio.

Akylus daktarų tyrinėji
mas įrodo, kad bendrai ‘žmo 
nes klaidingai suprantą to
kius skaičius. Dabar dakta
rai sui’anda-daugiau žmonių 
turinčių vėžio ligą nes medi
cinos mokslas pasiekė geres
nio supratimo,, kaip atskirti 
vieną ligų nuo kitos.: Čia aiš
ku,, kad ir apie veži mažiau 
turėta, supratimo ir todėl 
rečiau apie tai buvo girdi
ma, iš. ko bendrai žmonės į- 
gauna klaidingą, supratimą, 
sakydami, kad pirmiau ma
žiau žmonių sirgdavo vėžio 
liga. Tas pats skaičius, o gal 
ir daugiau, žmonių sirgdavo 
vėžiu, bet jų liga nebuvo 
taip teisingai nustatoma, 
kas klaidingai sumažindavo 
skaičių sergančių ir mirš
tančių nuo vėžio. Prieš ke- 
lioliką metų, kada senyvas 
žmogus mirdavo, visuomet 
buvo sakoma, kad mirė nuo. 
senatvės, nes- mirties* prie
žastis tik retuose’ atsitiki
muose būdavo teisingai nus
tatomą.
. Dabar jau daugumoje at- 

. sitikimų vėžys netik esti su
laikomas, bet ir išgydomas, 
jeigu tik ligonis anksti pasi
duoda ištyrimui^' Bėda yf a į man skaudus. Betgi. labai ■—. ne^ustokim pusiaukely! 
su žmonėmis tame, kad ligo-j malonu? kad kilnusis Lietu-f Daugiau kaip 500.0 doh.fon- 
nis, eina pas gydytoją tada,, vos- universiteto jaunimas de užtikrina, kad paminklas 
kada Tiga jau išsiplėtojus: i- ’ taip gražiui įvertina.* Da- i tikrai bus pastatytas.
ki tokio* laipsnio, kada orga- riaus ir Girėno žygį, •mirtį 
nąš jąū galutinai, vėžio su- (ir užjaučia didvyrio motiną, 
žalotas.

Gavusi iš Vytauto Didžio
jo . universėteto studentų 
gražią užuojautą Taštu,. kap. 
Dariaus motina Augustina 
Darienė-Degutįėnė. nesenai 
pasiuntė to universiteto stu
dentų atstovybei Kaune šio 
turinio laišką:

“Brangus Lietuvos jau
nuoliai,. studentai! Malonus 
ir įspūdingas Jūsų sveikini-, 
mąs suteikė .. man didelio 
džiaugsmo. Tas nors iš da
lies suramino, mane, tokio 
didėlio smūgio prislėgtą,, ne
tekus brangiausio sūnaus, 
kuris taip garbingai žuvo 
Lietuvos, garbei.., Steponas 
visada,,nuo pat mažumės’, 
mylėjo savo tautą ir Tėvy
nę Lietuvą, . kuriai subren
dęs visai pasiaukojo, tarna
vo su .ginklu rankoje ir pa
galiau nugalėjęs. Atlantiko 
vandenyną staiga žuvo. jau. 
visai netoli mylimos Tėvy
nės. Toks, laimėj imas ir štai 
gus žitvimaš prie pat gahiti-j bekenčia.. Baikime statyti, 
nio tikslo tuo labiau. yra šiems didvyriams paminklą

nelaimės, netekus -savo 1Tb 
pintoj o-apgynėj o, kuris nuo 
širdžiai mylėjo savo motiną.

Esu labai sujaudinta ir 
branginu Jūsų užuojautą— 
suraminimą -senutės.. Nuo
širdžiai tikiu, kad Lietuvos 
kilniam jaunimui netrūksta 
tokio patriotiškumo ir lietu
vybės dvasios, kokią pareiš
kė mano sūnus su savo drau 
gu; Stasiu Girėnu/ Dėkoju 
už tokį atminimą manęs ir 
linkiu Jums visiems sekmin 
gai išeiti aukštuosius moks
lus ir būti naudingais mūsų 
tautai ir jaunai Lietuvos 
valstybei”.

Ir mes visi, Amerikos lie
tuviai, gerai supraskime 
Dariaus-Girėno žygio svar
bą, jų. aukos didumą—brau- 
ginkim jų pralietą kraują 
ir lietuvių garbei, pražudy
tas jaunas gyvybes! Pajus* 
kime nors dalelę to Dariaus 
motinos skausmo, kurį ji te-

prilyginta (be jokio reika
lo) prie Vokietijos jau su-' 
degintos Remarko knygos 
‘‘Vakarų fronte nieko naii- 
jo” • ir kad amerikiečiai 
Skenloną labai skaitą.

Mums svarbu kas kita - 
čia matome puskarininkius 
(daugiausia skyrihmką, pa
tį autorių), ir kareivius są
moningai ir šventai einan
čius savo pareigas karo lau
ke baisiose aplinkybėse, mir 
ties akivaizdoje.

Kur ėjo karas, kur auto
rius su savo valdiniais, apy
sakos veikėjais; kariavo? 
Svetimam net žemyne, Eu
ropoj, ; svetimoj prancūzų 
žemėj. Su kuo kariavo? Su 
vokiečiais, kurie nėi jų že
mių nepiešė, nei. jaučiamos 
skriaudos nepadarė. Kaip 
kariavo? Be jokio dvejoji
mo ėjo į. pragarišką ■ artile- 
rijos, kulkosvaidžių ir Šau
tuvų ugnį, dujų apnuodytus 
plotus,.skverbėsi pro spyg
liuotų vielų tvoras stačiai 
ant durtuvų. Dėl ko? Vadai, 
įsako, vadinasi reikia — ir 
eina. Pasitikėjimas ' savo, 
valstybė, didžiavimasis savo 
vėliava.

Tai aukščiausias, papras
čiausias ir aiškiausias ka
reivio pareigų ir tikslo su- 
.pratimas! O kas būtų buvę 
su Prancūzija, Italija ir va
dinamą j a. Rytų Europą, ku
rioje ir Lietuva, susikūrė, 
jei Amerikos kareivis, nebū- 
tj plaukęs per* Atlanto van
denyną ir būtų norėjęs su-, 
prasti, kam tas karas jam 
reikalingas? Ar jis būtų su- 
pratęs, kad vokiečiai, laimė
ję karą, pakenks ir Ameri
kai? Ne! Ar vokiečiai dėl 
Amerikos nedalyvavimo bū
tų metę ginklus ir.išėję, pa
vyzdžiui, nors iš Lietuvos; 
Irgi ne! Vadinasi, teisingai 
Ameriką stojo į karą, ir. di
deli didvyriai, jos kareiviai, 
kurie, klausydami vadų bab.

tojų, kurie sako, kad karei- • 
viui karas nereikalingas. 
Jie tol i au savo užrač i o.. 11 c* 
mato.
. Mes .no Amerika ir kitose . 
žemose nekąri ausi me. Bet 
užtat mūsų valstybes pavo
jai šimtą kartų didesni už 
tuos, kurio grėsė Ameriką i, 
Lietuva nelaimėjo iŠ mūsų 
dar daugiau pareikalaus, nė. 
gu Amerika iš.“savo karei* ' 
vių. - šituo atžvrl gių -ir rerka- 
langas Skenlonas su savo 
vyrais. Jis daug mus susti
prins ir:pamokys. Kiekvier 
nas pamatys, kad joks prie
šas nėra neįveikiamas, . jei 
tik turi dar rankose .ginklą, 
kurį valdo kūno. jėga, pro
tas ir. širdis.”’

Čia pasakyta? kad ir Ame
rikos kariuomenė padėjo su 
daryti tokias aplnkybes, ku
riose lietuvių tautai pavyko 
išsikovoti laisvė,. O to ame
rikono W. T. Scanion’o vei
kalo vertimas iš dalies pa
mokys L i etuvos kareivi us, 
kaip tą laisvę ginti. Bet ir . 
visiems įdomu ir naudinga ., 
ši knyga pasiskaityti, ir įsi'-, 
vaizduoti, šių laikų karą — 
įvairių sprogimų ir dujų. 
(gazų) pragarą, kurio žmo
gus nepaiso. Lietuviško ver
timo kalba graži, taisyklin
ga; lengvai ir su malonumu 
skaitomą. Knyga už $1.25 
(su .persiuntimu už $1.35, 
atsiuntus “Monėy ordėr’į”) 
gaunama* • pas R. Jurgėlų 
(6908 So. Aftesian Avė,, 
Chicago, III.) ir “Darbinin-. 
ko” knygyne, 366. W. Broa- ■ 
dway,. S®.- Boston, Mass.

Tikrą drąugą per sielvaf-. 
tą pažinsi. Ėnnius.

"■ “Geras katalikiškas laik
raštis yra nuolatinė injsi- 
jaU— .. . ‘ - •

Popiežius Leonas Kili.

TĖVO B. M. PAULIUKO 
0. P. MISIJOS

Kovo 30 — Balandžio 6 
dd., Šv. Onos Bažnyčioje, 
Jersey City, N. J.

Balandžio 8 — 15 dd.,. Šv. 
Antano Bažnyči oje, Detuoit? 
Mįeh. ' •;

Balandžio1 16 — 22 dd., 
Šy; Pranciškaus Bažnyčio
je, Wilkos-Barre, Pa,

Mokslas — galybė.

nis, einą pas gydytoją tai

. P. JuryėUt

. • Tolus reiškinys''palengvina Tinginystė jauno žino-
Ar kiekvienas augimas ga-. mano skausmą • dėl. tokios gaus kapais. JĄ Siyiirnu

.. . RYTŲ ŽVAIGŽDE
• Tik prieš porą metų pasirodžiusios “Darbininko'’ 

Rytinių Valstijų Žinios buvo tąi .pradžia naujos rytų 
žvaigždės, taip, reikalingo lietuviško lįatalikiško- laikraš
čio. šiandien, štai, jau visj džiaugiamės naujų savaitraš
čiu “Amerika”. Savaitraštis “Amerik i” stovi aukščiau 
viskojam. rūpi skaitytojams patiekti daug teisingų; 
trumpų ir įdomių1 naujienų. “Amerika” n cinai bereika
lingus ginčius, bet ji stovi lietuvybės ir katalikybes sar
gyboje: Kas kilnų, šventa ir lietuviška, tas viskas, artima 
“Amerikai.” —~ tas yrą artimą ir tavo, lietuvi, širdžiai.. 
Taigi. “AMERIKA” yrą tavo DRAUGAS: pasikviesk 
jį pas seve.. Metams kaštuoja tik .50. Susipažinti siun
čiam veltui. Rašykite: • .

' ” AME R T K A ” . . '
423 Gpąnd Sireo.l, .... . . ' Brookįvn', N. Y.
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